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ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü, ×¤ü®ÖÖÓÛú 5 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2016 ¸üÖê•Öß ¤ãü¯ÖÖ¸üß 12.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ  

®ÖÖÝÖ¯Öæ̧ ü µÖê£Öß»Ö ×¾Ö¬ÖÖ®Ö ³Ö¾Ö®ÖÖŸÖ ÃÖã¹ý ÆüÖêÞÖÖ·µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ  

ÃÖ®Ö 2016 “µÖÖ ¯ÖÖ“Ö¾Öê (×Æü¾ÖÖôûß) †×¬Ö¾Öê¿Ö®ÖÖ“Öß ÛúÖµÖÖÔ¾Ö»Öß. 
 

 
 

‹Ûú : ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖà®Öß, ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß-ŸÖÖ×»ÖÛúÖü ®ÖÖ´Ö×®Ö¤ìü×¿ÖŸÖ Ûú¸üÞÖê. 

¤üÖê®Ö : ¯ÖÏ¿®ÖÖê¢Ö ȩ̂ü. 

ŸÖß®Ö : †¬µÖÖ¤êü¿Ö ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾ÖÞÖê. 

“ÖÖ¸ü : ÃÖ®Ö 2016-2017 “µÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖÞÖß ´ÖÖÝÖÞµÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ Ûú¸üÞÖê. 

¯ÖÖ“Ö : ÃÖ®Ö 2009-10, 2010-11, 2011-12 µÖÖ ¾ÖÂÖÖÕ“µÖÖ †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ÜÖ“ÖÖÔ“µÖÖ ´ÖÖÝÖÞµÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü 

Ûú¸üÞÖê ¾Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ Ûú¸üÞÖê. 

ÃÖÆüÖü : »ÖÖêÛú»ÖêÜÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. 

ÃÖÖŸÖ : ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ˆ¯ÖÛÎú´Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. 

†Öšüü : †Ó¤üÖ•Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. 

®Ö‰ú : †®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß Ûú»µÖÖÞÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. 

¤üÆüÖ : ×¾Ö´ÖãŒŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß Ûú»µÖÖÞÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. 

†Ûú¸üÖ : ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß ¸üÖ•Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. 

²ÖÖ¸üÖ : ¸üÖê•ÖÝÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•Ö®ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. 

ŸÖê¸üÖ : ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü †ÖÀ¾ÖÖÃÖ®Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. 

“ÖÖî¤üÖ : ´ÖÓ¡µÖÖÓ®Öß ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡Öê ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾ÖÞÖê. 

¯ÖÓ¬Ö¸üÖ : ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛêú. (ÝÖŸÖ ÃÖ¡ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ) 

  ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³Öê®Öê ÃÖÓ´ÖŸÖ Ûêú»Öê»Öß ÜÖÖ»Öß»Ö ×¾Ö¬ÖêµÖÛêú ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êüÛú›êü ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ :- 

  (1)  "ÃÖ®Ö 2016 “Öê ×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 24 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Ûéú×ÂÖ ˆŸ¯Ö®®Ö ¯ÖÞÖ®Ö (×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö 
×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö)(ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2016" 

  (2)  "ÃÖ®Ö 2016 “Öê ×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 25 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Ö»ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß ×®ÖµÖ´Ö®Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ 
(ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2016" 

  (3)  "ÃÖ®Ö 2016 “Öê ×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 26 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ †Ö×ÞÖ 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ®ÖÝÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ, ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß ¾Ö †ÖîªÖê×ÝÖÛú ®ÖÝÖ¸üß (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 
2016" 

  (4)  "ÃÖ®Ö 2016 “Öê ×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 27 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2016" 

  (5)  "ÃÖ®Ö 2016 “Öê ×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 28 - ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2016" 

  (6)  "ÃÖ®Ö 2016 “Öê ×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 32 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÏ¤êü¿Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ 
¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2016" 
 

ÃÖÖêôûÖ : ‡ŸÖ¸ü ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö •µÖÖ“Öß ÃÖæ“Ö®ÖÖ ®ÖÓŸÖ¸ü ¤êüÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. 
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ÃÖŸÖ¸üÖ : ¿ÖÖêÛú ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö. 

†šü¸üÖ : ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö. 

‹ÛúÖêÞÖßÃÖ : ŸÖÖŸÖ›üß“µÖÖ ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²Öà¾Ö¸ü †»¯ÖÛúÖ»Öß®Ö “Ö“ÖÖÔ- ´Ö.×¾Ö.¯Ö.×®ÖµÖ´Ö 97 
†®¾ÖµÖê. 

¾ÖßÃÖ : ŸÖÖŸÖ›üß“µÖÖ ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖàÛú›êü ´ÖÓ¡µÖÖÓ“Ö ê »ÖõÖ ¾Öê¬ÖÞÖê - ´Ö.×¾Ö.¯Ö.×®ÖµÖ´Ö 101 
†®¾ÖµÖê. 
 

‹Ûú¾ÖßÃÖ : †¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛêú - ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ£ÖÔ - 

  (1)  ÃÖ®Ö 2012 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö.ÛÎú´ÖÖÓÛú 2 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÜÖÖ•ÖÝÖß ¿ÖÖôûÖÓŸÖß»Ö Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß  
(ÃÖê¾Öê“µÖÖ ¿ÖŸÖá) ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2012 - ÁÖß. ¸üÖ´Ö®ÖÖ£Ö ´ÖÖêŸÖê, 
×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê. 

  
 

(2)  ÃÖ®Ö 2013 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 6 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÜÖÖ•ÖÝÖß ¿ÖÖôûÖÓŸÖß»Ö Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß 
(ÃÖê¾Öê“µÖÖ ¿ÖŸÖá) ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2013 - ÁÖß.¸üÖ´Ö®ÖÖ£Ö ´ÖÖêŸÖê, 
×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê. 

  (3)  ÃÖ®Ö 2013 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö.ÛÎú´ÖÖÓÛú 11 - ²ÖÖ»ÖÛúÖÓ“ÖÖ ´ÖÖê±úŸÖ ¾Ö ÃÖŒŸÖß“µÖÖ ×¿ÖõÖÞÖÖ“ÖÖ 
ÆüŒÛú (´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2013 - ÁÖß.Ûú×¯Ö»Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê 

  (4)  ÃÖ®Ö 2014 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 11 - ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÝÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 
2014 - ÁÖß.†´Ö¸üØÃÖÆü ¯ÖÓ×›üŸÖ, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê. 
 

  (5)  ÃÖ®Ö 2014 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 12 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×Ã¡ÖµÖÖÓ“Öß ”êû›ü”ûÖ›ü Ûú¸üÞµÖÖÃÖ 
¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö Ûú¸üÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2014 - ÁÖß.†´Ö¸üØÃÖÆü ¯ÖÓ×›üŸÖ, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê. 
 

  (6)  ÃÖ®Ö 2014 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 13 - ×²ÖµÖÖÞÖê (´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 
2014 - ÁÖß.†´Ö¸üØÃÖÆü ¯ÖÓ×›üŸÖ, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê. 

  (7)  ÃÖ®Ö 2014 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 14 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖêŸÖÛú¸üß, ÛúÖ¸üÖÝÖß¸ü ¾Ö ³Öæ×´ÖÆüß®Ö 
´Ö•Öæ¸ü µÖÖÓ®ÖÖ ×®Ö¾Öé¢Öß¾ÖêŸÖ®Ö ¤êüÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2014 - ÁÖß. †´Ö¸üØÃÖÆü ¯ÖÓ×›üŸÖ, 
×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê. 
 
 

  (8)  ÃÖ®Ö 2014 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 15 - ÛúÖ¸üÖÝÖéÆüê (´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 
2014 - ÁÖß. †´Ö¸üØÃÖÆü ¯ÖÓ×›üŸÖ, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê. 
 

  (9)  ÃÖ®Ö 2014 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 16 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ²ÖêÛúÖ¸üß ×®Ö´ÖæÔ»Ö®Ö ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2014 
- ÁÖß. †´Ö¸üØÃÖÆü ¯ÖÓ×›üŸÖ, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê. 

  (10)  ÃÖ®Ö 2014 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 17 - ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¤üÖ¹ý²ÖÓ¤üß (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2014 
- ÁÖß. †´Ö¸üØÃÖÆü ¯ÖÓ×›üŸÖ, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê. 
 
 

  (11)  ÃÖ®Ö 2014 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 18 - ØÆü¤æü †–ÖÖ®ÖŸ¾Ö ¾Ö ¯ÖÖ»ÖÛúŸ¾Ö (´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2014 - ÁÖß. †´Ö¸üØÃÖÆü ¯ÖÓ×›üŸÖ, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê. 
 

  (12)  ÃÖ®Ö 2014 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 19 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ØÆüÃÖÖ“ÖÖ¸ü ¾Ö »Öï×ÝÖÛú ÝÖã®ÊüÖÓ®ÖÖ 
¯ÖÏ¾Öé¢Ö Ûú¸üÞÖÖ·µÖÖ •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß ¾Ö •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ-±ú»ÖÛú »ÖÖ¾ÖÞµÖÖÃÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö Ûú¸üÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2014 - ÁÖß. †´Ö¸üØÃÖÆü ¯ÖÓ×›üŸÖ, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê. 

  (13)  ÃÖ®Ö 2014 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 20 - ³ÖÏÂ™üÖ“ÖÖ¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö (´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2014 - ÁÖß. †´Ö¸üØÃÖÆü ¯ÖÓ×›üŸÖ, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê. 

  (14)  ÃÖ®Ö 2014 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 21 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÝÖãÓšêü¾ÖÖ¸üß ×¾ÖÛúÖÃÖ (×®ÖµÖ´ÖÖ¬Öß®Ö 
Ûú¸üÞÖê, ÁÖêÞÖß¾ÖÖœü ¾Ö ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ) (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2014 - ÁÖß. †´Ö¸üØÃÖÆü ¯ÖÓ×›üŸÖ, 
×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê. 
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  (15)  ÃÖ®Ö 2014 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 22 - ±úÖî•Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÏ×ÛÎúµÖÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ (´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 

ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2014 - ÁÖß. †´Ö¸üØÃÖÆü ¯ÖÓ×›üŸÖ, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê. 
 

  (16)  ÃÖ®Ö 2014 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 23 - ²ÖÖ»Ö ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü (¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö †Ö×ÞÖ ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö) 
(´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2014 - ÁÖß. †´Ö¸üØÃÖÆü ¯ÖÓ×›üŸÖ, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê. 
 

  (17)  ÃÖ®Ö 2015 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö.ÛÎú´ÖÖÓÛú 1 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤ãüÛúÖ®Öê ¾Ö †ÖÃ£ÖÖ¯Ö®ÖÖ (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2015 - ÁÖß.ÃÖÓ•ÖµÖ ¤ü¢Ö, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê. 
 

  (18)  ÃÖ®Ö 2015 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö.ÛÎú´ÖÖÓÛú 2 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÛú»¯Ö²ÖÖ×¬ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖà“Öê ¯Öã®Ö¾ÖÔÃÖ®Ö 
(ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2015 - ÁÖß.ÃÖÓ•ÖµÖ ¤ü¢Ö, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê. 

  (19)  ÃÖ®Ö 2015 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö.ÛÎú´ÖÖÓÛú 14 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÖÖÝÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾ÖÝÖÔ-† 
(‹ÃÖ²ÖßÃÖß-‹) Ûú×¸üŸÖÖ (¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö •ÖÖÝÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖ“Öê †Ö×ÞÖ 
¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖÖÜÖÖ»Öß»Ö »ÖÖêÛúÃÖê¾ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ×®ÖµÖãŒŸµÖÖÓ“Öê ØÛú¾ÖÖ ¯Ö¤üÖÓ“Öê) †Ö¸üõÖÞÖ 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú,2015 - ÁÖß.¿Ö¸ü¤ü ¸üÞÖ×¯ÖÃÖê, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê  
 

  (20)  ÃÖ®Ö 2015 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö.ÛÎú´ÖÖÓÛú 15 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ »ÖÖêÛúÃÖê¾ÖÖ (†®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ 
•ÖÖŸÖß, †®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß, ×®Ö¸ü×¬ÖÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß (×¾Ö´ÖãŒŸÖ •ÖÖŸÖß), ³Ö™üŒµÖÖ 
•Ö´ÖÖŸÖß, ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÖÖÝÖÖÃÖ¯ÖÏ¾ÖÝÖÔ †Ö×ÞÖ ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÝÖÖÃÖ¾ÖÝÖÔ µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß †Ö¸üõÖÞÖ) 
(ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú,2015 - ÁÖß.¿Ö¸ü¤ü ¸üÞÖ×¯ÖÃÖê, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê 
 

  (21)  ÃÖ®Ö 2016 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö.ÛÎú´ÖÖÓÛú 2 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ Ûú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¤ü»µÖÖÓ“Öê 
×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö †Ö×ÞÖ ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ÛúŸÖÔ¾µÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖÖ®ÖÖ ÆüÖêÞÖÖ·µÖÖ ×¾Ö»ÖÓ²ÖÖÃÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö 
(ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2016 - ÁÖß. Ü¾ÖÖ•ÖÖ ²ÖêÝÖ, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê. 
 

²ÖÖ¾ÖßÃÖ : †¿ÖÖÃÖÛúßµÖ šü¸üÖ¾Ö (´Ö.×¾Ö.¯Ö. ×®ÖµÖ´Ö 102). 
 

  
श्री. अमरसिंह पंडित, डि.प.िं. य ंचे ठर ि क्रम ंक १, ७, १३, १४ ि १५ 
  
(१) “राज्यात प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी नगरपाठलका स्थापन करण्याचा ठनणणय शासनाने जाहीर 

करणे, त्यानुसार नगर पंचायती व पाठलकांची ठनर्मिती होणे, यािुळे नगरपाठलकांची संख्या िोठ्या 
प्रिाणावर वाढणे, राज्यातील प्रत्येक ठवभागीय स्तरावर नगरपाठलका प्रशासन सक्षिपणे 
चालठवण्यासािी ठवभागीय स् तरावर नगरपाठलका ययुक्तालय स्थापन करावे, अशी ठशफारस 
ठवधान पठरषद शासनास करीत यहे.’’ 

    
(७) “राज्यातील िाध्यठिक, उच्च िाध्यठिक यठण िहाठवद्यालयीन ठवद्यार्थ्यांिध्ये राष्ट्रभक्ती, राष्ट्रपे्रि 

यठण ठशस्त ठनिाण व्हावी यादृष्ट्टीने राज्यातील सवण शाळा यठण िहाठवद्यालयात एन.सी.सी. चा 
अभ्यासक्रि ककवा त्या धतीवर एि.सी.सी. चा अभ्यासक्रि अठनवायण करावा व प्रत्येक शाळा, 
िहाठवद्यालयात त्याचे ठशक्षण सवण ठवद्यार्थ्यांना अठनवायण करावे, अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद 
शासनास करीत यहे.’’ 

    
(१३) “सािुठहक ठववाह सोहळयांना प्रोत्साहन ठिळावे म्हणून अशा सािुठहक ठववाह सोहळयात ठववाहबध्द 

होणाऱ्या सवणधिीय दाम्पत्यांना तसेच असे  सािुठहक ठववाह सोहळे ययोठजत करणाऱ्या सेवाभावी 
संस्थांना पुरेसे अथणसहाय्य तसेच अनुदान देण्याची योजना शासनाने त्वरीत यखावी, अशी 
ठशफारसही ठवधान पठरषद शासनास करीत यहे.’’ 

    
(१४) “राज्यात ठवशेषत: िरािवाड्यात सतत ठनिाण होणारा भीषण दषु्ट्काळ यठण तीव्र पाणी टंचाईची 

पठरस्स्थती लक्षात घेता दषु्ट्काळ ठनवारणाथण िरािवाड्यात शाश् वत कसचन अठभयान सुु  कूनन 
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िरािवाड्यातील कसचनाचा जल यराखडा तयार कूनन त्याची अंिलबजावणी करण्यासािी 
िरािवाड्यासािी सक्षि जल ययुक्तालय सुु  करावे, अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद शासनास 
करीत यहे. ’’ 

    
(१५) ”राज्यातील ठवशेषत: िरािवाड्यातील सवण गावे बारिाही वाहतुकीस योग्य व्हावीत, नद्या, नाले व 

िोऱ्या यांच्यावरील पुलांची बांधकािे व दुु स्ती कु न ग्रािीण भागातील रस्ते वाहतुकी योग्य 
करण्यासािी धडक योजना शासनाने हाती घ्यावी यठण ठजल्हा स्तरावर रस्त्याच्या अंतराच्या 
प्रिाणात ग्रािीण रस्त्याच्या दुु स्ती यठण िजबुतीकरणासािी ठनधी उपलब्ध करावा अशी ठशफारस 
ही ठवधान पठरषद शासनास करीत यहे.” 

    
  
श्री. जयिंतर ि ज धि, डि.प.िं. य ंचे ठर ि क्रम ंक २, ४, ५ ि ६ 
  
(२) िहाराष्ट्र राज्यातील न्यायालयािधील कािकाज इंग्रजी भाषेत केले जात यहे. िात्र सदरहू  

कािकाज िरािी या िातृभाषेतून करण्यासािी िंुबई उच्च न्यायालयाची प्राठधकृत भाषा िरािी 
करण्यासािी भारतीय राज्यघटनेचे अनुच्छेद ३४८(२) नुसार यवश्यक कायणवाही करण्यासािी राज्य 
शासनाने कें द्र शासनाकडे यग्रही भूठिका घ्यावी, अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद शासनास करीत 
यहे. 

    
(४) राज्याच्या सुवणण चतुुःष्ट्कोनातील नाठशक हे एक िहत्वाचे शहर असल्याने  शहराला लागून 

असलेल्या ग्रािीण भागाचे झपाट्याने शहरीकरण होत यहे. त्यािुळे येथील पायाभूत सुठवधांचा 
ठनयोजनबध्द ठवकास होण्यासािी एिएियरडीए िंुबई, नागपूर सुधार प्रन्यास व पुणे िहानगर 
ठवकास प्राठधकरणाच्या धतीवर ‘नाठशक के्षत्र ठवकास प्राठधकरण’ स्थापन कूनन या प्राठधकरणाला 
ठनधी उपलब्ध कूनन द्यावा, अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(५) िंुबई ठवद्यापीिाचे ‘वीरिाता ठजजाऊ िंुबई ठवद्यापीि’ सोलापूर ठवद्यापीिाचे ‘पुण्यश्लोक अठहल्यादेवी 

होळकर सोलापूर ठवद्यापीि’ तर उत्तर िहाराष्ट्र ठवद्यापीिाचे ‘बठहणाबाई चौधरी उत्तर िहाराष्ट्र 
ठवद्यापीि’ असे नािठवस्तार करण्याची राज्यातील जनतेची िागणी असल्यािुळे राज्य शासनाने या 
ठवद्यापीिांचा नािठवस्तार करण्याबाबत तातडीने ठनणणय घ्यावा, अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद 
शासनास करीत यहे. 

    
(६) “िहाराष्ट्र गुजरात सीिेवरील िहाराष्ट्राच्या पाणलोट के्षत्रातील काही पाणी दिणगंगा– कपजाळ 

यठण पार–तापी–निणदा या नदी जोड प्रकल्पांद्वारे गुजरातला ठदले जाणार यहे. िात्र िहाराष्ट्राच्या 
पाणलोट के्षत्रातील संपूणण पाण्यावर िहाराष्ट्राचा हक्क अबाठधत राहण्यासािी राज्य शासनाने 
यवश्यक कायणवाही करावी, अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद शासनास करीत यहे.”  

    
  
श्री. नरेंद्र प टील, डि.प.िं. य ंचे ठर ि क्रम ंक ८, ९, १०, ११ ि १२ 
  
(८) राज् यात  ठवशेषत: िाणे, पालघर, रायगड, रत्नाठगरी व कसधुदगुण, या ठजल््ांच्या ठकनारपट्टीवरील 

अनेक गावाच्या संरक्षणासािी हजारो ठकलोिीटर लांबीचे बांधण्यात यलेले धूप प्रठतबंध बंधारे 
दरवषी अनेक वेळा फुटल्यािुळे सिुद्राचे खारे पाणी जठिनीत ठशूनन शेतीच्या िालिते्तचे, झाडांचे व 
शेतीचे होणारे नुकसान, ठदवसेंठदवस सिुद्राच्या यक्रिणाची वाढती तीव्रता व पठरणािी लोकांच्या 
िालिते्तचे िोठ्या प्रिाणात होत असलेले नुकसान लक्षात घेता सिुद्राच्या वाढत्या अठतक्रिणाचा 
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गंभीर स्वूनपाचा धोका ठनिाण होऊ नये यासािी शासनाने या पाचही ठजल््ांतील गावांच्या 
संरक्षणासािी ठनयोजनबद्ध व कालबद्ध कायणक्रि यखून त्याची त्वठरत अंिलबजावणी करावी, 
अशी ठशफारस ही  ठवधान पठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(९) राज्यात ठवशेषतुः शहरातील जीवनावश्यक वस्तूंच्या बेसुिार वाढत चाललेल्या ककिती, त्यावर 

ठनयंत्रण िेवण्यास शासनास यलेले अपयश, ऐन सणासुदीच्या काळात जीवनावश्यक वस्तूंचा 
कृठत्रि तुटवडा ठनिाण कूनन या वस्तूंची बेसुिार भाववाढ करण्याची व्यापारी वगात ठनिाण 
झालेली प्रवृत्ती, सरकारिान्य स्वस्त धान्य दकुानात जीवनावश्यक वस्तुंचा तुटवडा, त्यािुळे 
जनतेवर पडत असलेला यर्मथक ताण, या सवण गोष्ट्टींचा सवंकष  ठवचार कूनन जीवनावश्यक 
वस्तूंचे योग्य व स्वस्त दराने ठवतरण करण्यासािी सावणजठनक ठवतरण व्यवस्था अठधक बळकट 
कु न स्स्थर भाव योजना यखावी, अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(१०) राज्यातील शेतक-यांना शेती व्यवसायासािी लागणारी रासायठनक खते, अवजारे, ठकटकनाशके 

 यांच्या ककितीिध्ये सतत होणारी वाढ, तसेच शेतक-यांना शेतीिालाचे न परवडणारे भाव ठवचारात 
घेता, उत्पादन खचावर यधाठरत असे शेतीिालाचे भाव शेतक-यांना ठिळण्याच्यादृष्ट्टीने राज्य 
शासनाने कें द्र शासनाकडे यग्रही भूठिका घ्यावी,अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद शासनास करीत 
यहे. 

    
(११) राज्यात तालुक्याच्या ठिकाणी सवण शासकीय कायालये एकाच प्रशासकीय इिारतीत असावीत, 

जेणेकूनन तालुक्याच्या ठिकाणी येणाऱ्या ग्रािीण भागातील जनतेला त्यांच्या कािासािी 
वेगवेगळया कायालयात जाण्यासािी पायपीट करावी लागणार नाही व यर्मथक भुदंडही सोसावा 
लागणार नाही, यासािी शासनाने योजनाबध्द कायणक्रि यखून त्याची त्वठरत अंिलबजावणी 
करावी, अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(१२) राज्यातील अनेक नद्यांच्या पठरसरात रासायठनक कारखाने, साखर कारखाने व अनेक प्रकारचे 

उद्योग उभारण्यात यले असून या कारखान्यांतील तसेच नदीकािच्या गावातील प्रदठूषत सांडपाणी 
नदीत सोडण्यात येणे, नदीकािावरील अनेक गावांिध्ये ठवशेषतुः कोकण व पस्श्चि िहाराष्ट्रात 
नद्यांचे पाणी ठपण्यास अयोग्य झाल्यािुळे रठहवाश्यांच्या यरोग्यावर यठण शेतकरी, बागायतदार 
तसेच िस्च्छिार बांधवाच्या जीठवकेच्या साधनांवर होणारा ठवपरीत पठरणाि लक्षात घेता राज्यांतील 
जलप्रदषूण सिस्येवर उपाय शोधून  जलप्रदषूणास प्रभाठवरीत्या यळा घालण्यासािी शासनाने 
कडक उपाययोजना करावी, अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद शासनास करीत यहे. 

    
  
श्री. जयंत प टील, डि.प.िं. य ंचे ठर ि क्रम ंक १६, १७, १८, १९ ि २० 
  
(१६) “राज्यात प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी नगरपाठलका स्थापन करण्याचा ठनणणय शासनाने जाहीर 

करणे, त्यानुसार नगरपंचायती व नगरपाठलकांची ठनर्मिती होणे, त्यािुळे नगरपाठलकांची संख्या 
िोिया प्रिाणावर वाढणे, राज्यातील प्रत्येक ठवभागीय स्तरावर नगरपाठलका प्रशासन सक्षिपणे 
चालठवण्यासािी ठवभागीय स्तरावर नगरपाठलका ययुक्तालय स्थापन करावे, अशी ठशफारस ही 
ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे” 

    
(१७) “राज्यातील खेळाडंूची राष्ट्रीय स्तरावर होत असलेली ठपछेहाट लक्षात घेता क्रीडा के्षत्राचा सवांठगण 

ठवकास होण्याकरीता व दजेदार खेळाडू तयार करण्यासािी तालुकास्तरावर क्रीडा प्रठशक्षण कें द्र 
स्थापन करण्यात यावीत व त्यासािी प्रठशठक्षत िागणदशणक नेिण्यात यावेत व अशा कें द्रावर 
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अद्ययावत साठहत्य व यर्मथक सहाय्य देण्यात यावे, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास 
करीत यहे” 

    
(१८) “राज्यात ठवशेषत: िाणे, रायगड, रत्नाठगरी व कसधुदगुण या ठजल्हयांच्या ठकनारपट्टीवरील अनेक 

गावांच्या संरक्षणासािी हजारो ठकलोिीटर लांबीचे बांधण्यात यलेले धूप प्रठतबंध बंधारे दरवषी 
अनेक वेळा फुटल्यािुळे सिुद्राचे खारे पाणी शेत जठिनीत ठशूनन शेतीचे व झाडांचे सतत होणारे 
नुकसान, ठदवसेंठदवस सिुद्राच्या यक्रिणाची वाढती तीव्रता व पठरणािी लोकांच्या िालिते्तचे 
िोिया प्रिाणात होत असलेले नुकसान लक्षात घेता सिुद्राच्या वाढत्या अठतक्रिणाचा गंभीर 
स्वूनपाचा धोका ठनिाण होऊ नये यासािी शासनाने या चारही ठजल्हयांतील ठकनारपट्टीवरील 
गावांच्या संरक्षणासािी ठनयोजनबद्ध व कालबद्ध कायणक्रि यखून त्वरीत अंिलबजावणी करावी, 
अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे.” 

    
(१९) ”राज्यात ग्रािीण भागातील ग्रािपंचायतींना देखभालीसािी हस्तांतठरत करण्यात यलेल्या नळ पाणी 

पुरविा योजना ठनधी अभावी बंद पडतात, व्यवस्थापन नीट होत नाही, त्यािुळे देखभाल व 
व्यवस्थापन सुरळीत होण्यासािी शासनाने या सवण नळ पाणी पुरविा योजना स्वतंत्र िहािंडळाकडे 
सोपवाव्यात, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे.” 

    
(२०) ”राष्ट्रीय स्तरावर भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा व तत्सि ठवठवध स्पधा 

परीक्षांिध्ये उत्तीणण होणाऱ्या ठवद्यार्थ्यांिध्ये इतर राज्याच्या तुलनेत या राज्यातील ठवद्यार्थ्यांचे अत्यल्प 
प्रिाण लक्षात घेता हे प्रिाण वाढठवण्यासािी व उिेदवारांची अद्ययावत व योग्य पद्धतीने पूवणतयारी 
कूनन घेण्यासािी राज्यातील प्रत्येक ठजल््ात ठकिान एक प्रठशक्षण कें द्र स्थापन करण्याचे दृष्ट्टीने 
यवश्यक ती उपाययोजना करावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे.” 

    
  
प्र . अडनल िंोले डि.प.िं. य ंच  ठर ि क्रम ंक २१ 
  
(२१) ‘‘राज्यातील औद्योठगक वसाहती व कारखान्यांचे वाढते प्रिाण, त्यािुळे बहुतांश ठजल््ात वायू 

प्रदषूण व जल प्रदषूणाची ठनिाण झालेली सिस्या, कोळसाखाणी पासून होत असलेले प्रदषूण, 
लहान िोिे उद्योजक त्यात थिणल पॉवर स्टेशन, एि.यय.डी.सी तील उद्योग, ठसिेंट कारखाने, पेपर 
ठिल, यापासून होत असलेले प्रदषूण, उद्योजक करारनािा कूननही देखील ठनयि पाळत नसणे, 
ठवशेषतुः ज्या भागात दरु्मिळ वनसंपदा तसेच वन्यजीवांचे वास्तव्य यहे त्या भागात कोळसा 
खाणीसािी परवानगी देण्याचे चाललेले प्रकार, त्यािुळे वन व वन्यजीवांचे अस्स्तत्व धोक्यात येणे, 
त्यातच शासनाला अपुऱ्या साधनसािुग्रीिुळे प्रदषूणास यळा घालण्याकठरता येत असलेले 
अपयश, पठरणािी जनतेच्या यरोग्याचा ठनिाण झालेला प्रश्न, यावर ठनयंत्रण िेवण् याकठरता  
शासनाने ठवशेष यंत्रणा ठनिाण करावी, तसेच पयावरणाचा होणारा -हास लक्षात घेता यरठक्षत 
वनांच्या ठिकाणी देण्यात यलेले कोलब्लॉक्स रद्द करावे. अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद 
शासनास करीत यहे.’’   

    
  
श्री. डकरण प ििंकर, डि.प.िं. य ंचे ठर ि क्रम ंक २३, २४, २५, २६ ि २७ 
  
(२३) कोकणातील ठवशेषत: रायगड, रत्नाठगरी, कसधुदगूण, िाणे व पालघर या पाच ठजल््ांसािी एक स्वतंत्र 

ित्स्य ठवद्यापीि स्थापन कु न त्यात ित्स्य व्यवसायठवषयक ठवठवध अभ्यासक्रि अंतभूणत 
करावेत,अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद शासनास करीत यहे. 
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(२४) राज्यातील खेळाडंूची राष्ट्रीय स्तरावर होत असलेली ठपछेहाट लक्षात घेता क्रीडा के्षत्राचा सवांगीण 

ठवकास होण्याकठरता व दजेदार खेळाडू तयार करण्यासािी तालुकास्तरावर क्रीडा प्रठशक्षण कें द्र 
स्थापन करण्यात यावीत व त्यासािी प्रठशठक्षत िागणदशणक नेिण्यात यावेत व अशा कें द्रांना अद्ययावत 
साठहत्य व यर्मथक सहाय्य देण्यात  यावे, अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(२५) राज्यात राष्ट्रीय िहािागण व राज्य िहािागावर िोठ्या प्रिाणात होत असलेले अपघात, 

अपघातस्थळी अपघातग्रस्तांवर उपचार करण्यासािी  राज्यिागण, राष्ट्रीय िहािागण येथे सावणजठनक 
यरोग्य ठवभागाच्या िाध्यिातून शासकीय ु ग्णालय नसणे, या अपघातग्रस्तांवर उपचार 
करण्यासािी लहान-लहान उपचार कें दे्र सुु  करण्याची ठनतांत गरज, सदरची उपचार कें दे्र सुु   
झाल्यास तेथे वैद्यकीय अठधकारी, स्टाफ नसेस व इतर किणचारी यांची नेिणूक केली गेली तर 
सुठशठक्षत बेरोजगारांना रोजगार ठिळून राज्यातील बेरोजगारी दरू होण्यास िदत होईल.  तसेच 
अपघातग्रस्तांवर  वेळीच उपचार होतील, म्हणून राज्यिागण व राष्ट्रीय िहािागावर ५० ठक.िी. 
अंतरावर प्रत्येक ठिकाणी एक-एक उपचार कें द्र उघडण्यात यावे, अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद 
शासनास करीत यहे. 

    
(२६) राज्यात पयणटन स्थळांचा ठवकास करण्यासािी व पयणटकांसािी अन्य यवश्यक त्या सोयीसुठवधा 

उपलब्ध कु न देऊन त्या ठिकाणी िागणदशणक नेिण्याबाबत व त्यायोगे तेथील युवकांना रोजगाराच्या 
संधी उपलब्ध करण् यासािी तसेच या सवण पयणटन स्थळांचे िहत्व कायि राखण्याच्या दृष्ट् टीने राज्य 
शासनाने खास उपाययोजना करावी, अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(२७) राज्यात सुठशठक्षत बेरोजगारांचे वाढते प्रिाण व त्यांच्यात रोजगाराअभावी ठनिाण झालेले वैफल्याचे 

व असंतोषाचे वातावरण लक्षात घेता बेरोजगारी सिस्या पठरणािाकारक पध्दतीने सोडठवण्यासािी 
सेवायोजन यठण रोजगार व स्वंयरोजगार कायालये अठधक कायणक्षि करण्यासािी तसेच संबंठधत 
प्रश्नावर उपाययोजना सुचठवण्यासािी ठवधीिंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांची एक संयुक्त 
सठिती स्थापन करण्यांत यावी, अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद शासनास करीत यहे 

    
  
श्रीमती डिद्य  चव्ह ण, डि.प.िं. य ंचे ठर ि क्रम ंक ३० ि ३१ 
  
(३०) ’’राज्यात ज्याप्रिाणे ठजल्हापठरषद, पंचायत सठित्या व ग्रािपंचायती यांचे ठवधानिंडळाच्या दोन्ही 

सभागृहांना सादर करण्यात येत असलेले वार्मषक प्रशासन अहवाल व िुख्य लेखा पठरक्षक व 
स्थाठनक ठनधी लेखा यांचे िहाराष्ट्राच्या लेख्यावरील लेखापठरक्षा पुनर्मवलोकन अहवाल 
तपासण्यासािी ठवधानिंडळाच्या दोन्ही सभागृहाची "पंचायती राज सठिती" गिीत करण्यात यली 
यहे, त्याच धतीवर राज्यातील िहानगरपाठलका तसेच  अ,ब व क वगातील नगरपाठलका व 
नगरपठरषदांचे वार्मषक प्रशासन अहवाल व लेखा अहवालाची तपासणी करण्यासािी 
ठवधानिंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांची िहानगरपाठलका अ, ब, व क वगण नगरपठरषदा व 
नगरपंचायतीची तपासणी कु न त्याबाबतचा अहवाल सभागृहाला सादर करण्यासािी 
ठवधानिंडळाची सठिती गिीत करण्यात यावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत 
यहे.’’ 

    
(३१) ’’कें द्र सरकारचे हवािान खाते यठण त्यांच्या वेधशाळा नैऋत्य िान्सुन पावसाचा अंदाज 

वतणठवण्याचे काि करते, िान्सुन पाऊस सुु  होण्याच्या हवािान खात्याने यधी तारखा जाहीर करणे, 
िान्सुनचा पाऊस त्या तारखांना राज्यात सुु  न होणे, त्यािुळे शेतकऱ्यांना दबुार पेरणीची येणारी 
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वेळ, िंुबईतील हवािान खात्याने पाऊस पडण्याची ठदलेली तारीख यठण पुणे वेधशाळेने ठदलेल्या 
तारखेत फरक असणे, पाऊस यठण इतर हवािानाचा ठवकसीत देशात देण्यात येणारा अचूक 
अंदाज, त्यासािी वापरण्यात येणारे यधुठनक तंत्रज्ञान, यासािी हवािानाचा अचूक अंदाज 
शेतकऱ्यांना देण्यासािी राज्य शासनाने यधुठनक तंत्रज्ञान वापु न पठरपूणण ठवस्ताठरत व्यवस्था 
ठनिाण करण्याची ठशफारस ही ठवधान पठरषद शासनास करीत यहे’’ 

    
  
श्री. हेमंत टकले, डि.प.िं. य ंचे ठर ि क्रम ंक ३५, ३६, ३७, ३८ ि ३९ 
  
(३५)  राज्यातील दरूदशणन तसेच केबल नेटवकण द्वारा प्रसाठरत होणाऱ्या ठवठवध चॅनेलद्वारा अश्लील व 

कहसाचारी ठचत्रपट, जाठहराती व ठवठवध ठवषयांवरील िाठलका सरासपणे प्रसाठरत केल्या जातात, 
पठरणािी तु णठपढीवर व बालिनावर त्यांचे होणारे दषु्ट्पठरणाि व वाढते लैंठगक गुन्हे लक्षात घेता या 
सवण वाठहन्यांवरील अश्लील कायणक्रिांवर तात्काळ बंदी घालावी, यासािी राज्य शासनाने कें द्र 
शासनाकडे तात्काळ पािपुरावा करावा, अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(३६) राज्यातील शेतकऱ् यांना शेती व्यवसायासािी लागणारी रासायठनक खते, अवजारे, ठकटकनाशके 

यांच्या ककितीिध्ये सतत होणारी वाढ, तसेच शेतकऱ्यांना शेतीिालाचे न परवडणारे भाव ठवचारात 
घेता, उत्पादन खचावर यधाठरत असे शेतीिालाचे भाव शेतकऱ्यांना ठिळण्याच्यादृष्ट्टीने राज्य 
शासनाने यग्रही भूठिका घ्यावी, अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(३७) राज्यातील िठहला व बालठवकास ठवभागािाफण त चालठवण्यात येणाऱ्या शेकडो वसतीगृहात ठनवास 

कु न अध्ययनाचे काि करीत असलेल्या हजारो ठवद्यार्थ्यांना दजात्िक ठशक्षण, सकस यहार व 
यरोग्य ठवषयक सुठवधा ठिळत नसल्यािुळे त्यांचा शाठररीक व बौस्ध्दक ठवकास खंुटत असल्याने 
्ा ठवद्यार्थ्यांना यवश्यक त्या पठरपूणण सुठवधा ठिळण्यासािी शासनाने कालबध्द कायणक्रि यखावा, 
अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(३८) राज्यातील बहुसंख्य गावात ठवशेषत: उन्हाळयात ठपण्याच्या पाण्याची भासत असलेली भीषण पाणी 

टंचाई, तसेच ठवठवध कारणािुळे बंद पडलेल्या अनेक पाणी पुरविा योजना व त्यांच्या देखभालीत 
होणारी कुचराई, पठरणािी ग्रािीण जनतेचे ठपण्याच्या पाण्यासािी होणारे हाल ठवचारात घेता टंचाई 
कायिस्वु पी दरू करण्यासािी शासनाने एक खास कायणक्रि यखावा व त्याची काटेकोरपणे 
अंिलबजावणी करावी, अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(३९) राज्यातील धार्मिक स्थळांच्या व ठतथणके्षत्राच्या ठिकाणी भाठवकांची होणारी अफाट गदी, परंतु धार्मिक 

स्थळी व ठतथणके्षत्राकडे लाखोच्या संख्येने येणाऱ्या भाठवकांना स्थाठनक प्रशासनाकडून योग्य त्या 
सवणसािान्य प्राथठिक सोयी-सुठवधाही उपलब्ध कु न ठदल्या जात नसणे, पठरणािी दशणनाच्यावेळी 
चेंगराचेंगरीत शेकडो भाठवकांना िृत्यू येणे, तसेच अनेक जण गंभीर जखिी होणे, या घटना 
क्लेशदायक असल्याने यता यापुढे राज्यातील धार्मिक स्थळाच्या, ठतथणके्षत्रांच्या ठिकाणी शासनाने 
योग्य सुठवधांचे ठनयेाजन करण्याची  ठनतांत यवश्यकता ठवचारात घेवून योजना यखाव्यात व 
त्यांची अंिलबजावणी करण्यांत यावी, अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद शासनास करीत यहे 

    
  
श्री. धनंजय म ंिे, डि.प.िं. य ंचे ठर ि क्रम ंक ४०, ४१, ४२, ४३ ि ४४ 
  
(४०)  “कारवार, बेळगाव, ठनपाणीसह संयुक्त िहाराष्ट्र राज्य असावे, हे िरािी िाणसाचे स्वप्न अद्याप 
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अपूणण यहे.  संयुक्त िहाराष्ट्रासािी हौतात्म्य पत्कारलेल्या िहाराष्ट्रवीरांच्या लढ्याला अंठति व 
ठनणायक स्वु प देण्याची गरज यहे.  ठवदभण, िरािवाडा, कोकण, पस्श्चि िहाराष्ट्र, खान्देश ठिळून 
बनलेले हे िहाराष्ट्र राज्य अखंड रहावे,  तसेच या अखंड िहाराष्ट्र राज्यास बेळगाव, कारवार, 
ठनपाणीसह िरािीभाठषकबहूल इतर प्रदेशही जोडण्यात यावेत, अशी स्पष्ट्ट व यग्रही भूठिका राज्य 
शासनाने कें द्र सरकारकडे िांडावी,  अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे.”  

    
(४१) “राज्यातील िरािवाडा व ठवदभण औद्योठगकदृष्ट्ट्या व यर्मथकदृष्ट्ट्या इतर ठवभागांच्या तुलनेत  

िागासलेले ठवभाग असल्याने या भागांच्या सवांगीण ठवकासासािी यवश्यक असलेल्या परळी-
बीड-अहिदनगर  रेल्वेिागाचे काि कालबध्दठरतीने पुढील ३ वषात पूणण करणे, या भागासािी 
उपयुक्त िरतील अशा नांदेड-ठकनवट-यवतिाळ-नागपूर, सोलापूर-उस्िानाबाद-बीड-औरंगाबाद-
जळगाव या नवीन रेल्वे िागाच्या कािाचा सव्हे कु न त्वरीत ५०% राज्य शासनाच्या यर्मथक 
सहभागासह िंजूर कु न घेण्यासािी राज्य शासनाने कें द्र शासनाकडे यग्रह धरावा,  अशी ठशफारस 
ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. “  

    
(४२) “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब यंबेडकर यांच्या सािाठजक, राजकीय के्षत्रातील िहान कायाचा ठवचार 

करता त्यांचे छायाठचत्र भारतीय चलनी नोटांवर छापण्याचा राज्य शासनाने कें द्र शासनाकडे यग्रह 
धरावा.  अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. “ 

    
(४३)  “राज्यातील स्त्री-भू्रण हत्यांचे प्रिाण वाढत असल्यािुळे भठवष्ट्यात सािाठजक दरी ठनिाण होण्याची 

शक्यता असणे, स्त्री-भू्रण हत्यांचे प्रिाण रोखण्यासािी यठण िुला-िुलींचा जन्िदर सिान पातळीवर 
रहावा, यासािी शासनाने स्त्री-भू्रण हत्या ठवरोधी कायदा अठधक कडक कु न स्त्री-भू्रण हत्या 
करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यासािी उपाययोजना कराव्यात, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद 
शासनास करीत यहे. “ 

    
(४४) “राज्यातील ऊसतोड कािगार ऊस तोडणीसािी वषातील ८ िठहने घराबाहेर राहत असल्यािुळे व 

त्यांच्यासोबत त्यांचे संपूणण कुटंुबही ऊस तोडणीसािी स्थलांतठरत होत असल्यािुळे त्यांच्या िुलांना 
ठशक्षणापासून वंठचत रहावे लागत यहे. या ऊसतोड कािगारांच्या िुलांना ठशक्षणाच्या संधी उपलब्ध 
व्हाव्यात यासािी राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात ऊसतोड कािगारांच्या िुलांसािी ठनवासी शाळा सुु  
कराव्यात, ऊसतोडणी कािगारांच्या िहाठवद्यालयात ठशक्षण घेणाऱ्या िुलांसािी शासकीय 
वसतीगृहांिधून ठनवासाची व भोजनाची व्यवस्था करावी, तसेच िागासवगीय ठवद्यार्थ्यांच्या धतीवर 
ऊसतोडणी कािगारांच्या िुलांना शाळा, िहाठवद्यालयांिाफण त ठशष्ट्यवृत्ती व शुल्क सवलत देण्यात 
यावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे." 

    
  
अॅि. जयदेि ग यकि ि, डि.प.िं. य ंचे ठर ि क्रम ंक ४७, ४८, ४९ ि ५० 
  
(४७) राज्यातील सुठशठक्षत बेरोजगारांचे व पदवीधरांचे वाढते प्रिाण व त्यांच्यात रोजगाराअभावी ठनिाण 

झालेले वैफल्याचे व असंतोषाचे वातावरण लक्षात घेता बेरोजगारांची सिस्या पठरणािकारक 
पध्दतीने सोडठवण्यासािी सेवायोजन यठण रोजगार कायालये अठधक कायणक्षि करण्यासािी तसेच 
संबंठधत प्रश्नावर उपाययोजना सुचठवण्यासािी ठवधीिंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांची एक 
संयुक्त सठिती स्थापन करण्यात यावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(४८) राज्यातील िठहला व बालठवकास ठवभागािाफण त चालठवण्यात येणाऱ्या शेकडो वसतीगृहात ठनवास 

कु न अध्ययनाचे काि करीत असलेल्या हजारो ठवद्यार्थ्यांना दजात्िक ठशक्षण, सकस यहार व 
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यरोग्य ठवषयक सुठवधा ठिळत नसल्यािुळे त्यांचा शारीठरक व बौस्ध्दक ठवकास खंुटत असल्याने 
या ठवद्यार्थ्यांना यवश्यक त्या पठरपूणण सुठवधा ठिळण्यासािी शासनाने कालबध्द कायणक्रि यखावा, 
अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(४९) शासनातफे राज्यातील िागासवगीय ठवद्यार्थ्यांना शाळा वा िहाठवद्यालयािाफण त स्कॉलरठशप व 

शुल्क सवलत ठदली जाते त्याच धतीवर राज्यातील अल्पभूधारक शेतकरी कुटंूबातील पाल्यांना 
शाळा व िहाठवद्यालयांिाफण त स्कॉलरठशप व शुल्क सवलत देण्यात यावी, अशी ठशफारस ही ठवधान 
पठरषद शासनास करीत यहे 

    
(५०) राज्यातील दरूदशणन तसेच केबल नेटवकण द्वारा प्रसाठरत होणाऱ्या ठवठवध चॅनलद्वारा अश्लील व 

कहसाचारी ठचत्रपट, जाठहराती व ठवठवध ठवषयांवरील िाठलका सरासपणे प्रसाठरत केल्या जातात, 
पठरणािी तु णठपढीवर व बालिनावर त्यांचे होणारे दषु्ट्पठरणाि व वाढते लैंठगक गुन्हे लक्षात घेता या 
सवण वाठहन्यांवरील अश्लील कायणक्रिांवर तात्काळ बंदी घालावी यासािी राज्य शासनाने कें द्र 
शासनाकडे तात्काळ पािपुरावा करावा, अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद शासनास करीत यहे. 

    
  
आर्कक. अनंत ग िगीळ, डि.प.िं. य ंचे ठर ि क्रम ंक ५३, ५४ ि ५५ 
  
(५३) राज् यातील सुठशठक्षत बेरोजगारांचे व पदवीधरांचे वाढते प्रिाण व त्यांच्यात रोजगाराअभावी ठनिाण 

झालेले वैफल्याचे व असंतोषाची वातावरण लक्षात घेता बेरोजगारांची सिस्या पठरणािकारक 
पध्दतीने सोडठवण्यासािी सेवायोजन यठण रोजगार कायालये अठधक कायणक्षि करण्यासािी तसेच 
संबंठधत प्रश्नावर उपाययोजना सुचठवण्यासािी ठवधीिंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांची एक 
संयुक्त सठिती स्थापन करण्यात यावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(५४) राज् यातील िठहला व बालठवकास ठवभागािाफण त चालठवण् यात येणाऱ् या शेकडो वसतीगृहात ठनवास 

कु न अध् ययन करीत असलेल् या हजारो ठवद्यार्थ् यांना दजात् िक ठशक्षण, सकस यहार व यरोग् य 
ठवषयक सुठवधा ठिळत नसल् यािुळे त् यांचा शाठररीक व बौस्ध्दक ठवकास खंुटत असल् याने या 
ठवद्यार्थ् यांना यवश् यक त् या पठरपूणण सुठवधा ठिळण् यासािी शासनाने कालबध् द कायणक्रि यखावा, 
अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(५५) राज् यातील खेळांडूची राष्ट् रीय स् तरावर होत असलेली ठपछेहाट लक्षात घेता क्रीडा के्षत्राचा  सवांठगण 

ठवकास होण् याक रीता व दजेदार खेळाडू तयार करण् याकठरता तालुकास् तरावर क्रीडा प्रठशक्षण कें द्र 
स् थापन करण् यात यावीत व त् यासािी प्रठशठक्षत िागणदशणक नेिण् यात यावेत व अशा कें द्रांना अद्ययावत 
साठहत् य  व यर्मथक सहाय्य देण् यात यावे, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
  
श्री. शरद रणडपिें डि.प.िं. य ंचे ठर ि क्रम ंक ५६ ि ५७ 
  
(५६) चंद्रपूर ठजल् ् ात दाु बंदी लागू करण् याचा घेण् यात यलेला ठनणणय, या ठनणणयाची जनिानसांत 

उिटलेली सिाधानाची भावना, दाु च्या व् यसनािुळे व् यसनाधीन व् यक् तींचे उध् वस् त झालेले संसार, या 
व् यसनािुळे तु ण ठपढी वाििागाला जात असल् याचे ठदसून येणे, त् यांना त् यापासून परावृत् त करणे 
अशक् य असल् याचेही ठदसून येणे, त् यािुळे या ठपढीचे भठवतव् य अंधुःकारिय होणे, यावर उपाय 
म् हणून संपूणण राज् यात दाु बंदी धोरण अंिलात यणावे अशी सिाजाच् या ठवठवध स् तरातून होत 
असलेली िागणी, या बाबी ठवचारात घेता संपूणण राज् यात दाु बंदी धोरण राबठवण् यात यावे, अशी 
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ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 
    

(५७) राज् यातील िंुबई, पुणे, नागपूर यासह बहुसंख् य शहरांची लोकसंख् या िोिया प्रिाणात वाढत असणे, 
या शहरांच् या ठवठवध भागात दर ठदवशी वाढत असलेले कचऱ् याचे ठढग, कचऱ् याचे व् यवस् थापन 
करण् याची िहानगरपाठलकांकडील यंत्रणा अपुरी व कालबा् झालेली असणे, शहरांतील भागात 
सािणाऱ् या या कचऱ् याचे व् यवस् थापन करण् यात िहानगरपाठलकांना येत असलेले अपयश, 
कचऱ् याच् या ठढगांिुळे अनेक भागात रोगराई पसूनन नागठरकांच् या यरोग् यास ठनिाण झालेला धोका, 
िहानगरपाठलकांनी यावर पठरणािकारक उपाययोजना यखण् याची यवश् यकता असतानाही 
त् यांचेकडून तशी कायणवाही न होणे, नागठरकांच् या यरोग् याशी हा प्रश् न ठनगडीत असल् यािुळे शासन 
स् तरावु न यात लक्ष घालण् याची यवश् यकता ठवचारात घेता कचऱ् याची ठवल् हेवाट लावण् यासािी 
पठरणािकारक व कालबध् द कायणक्रि यखण् यात यावेत, असे यदेश सवण िहानगरपाठलकांना 
शासनाने द्यावेत व त्यानुसार पठरणािकारक अंिलबजावणी होते ककवा कसे याचा यढावा 
घेण्यासािी शासनस्तरावर उच्चस्तरीय यंत्रणा ठनिाण करण्यात यावी, अशी ठशफारस ही 
ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
  
श्री. िंंजय दत्त, डि.प.िं. य ंचे ठर ि क्रम ंक ५८, ५९, ६०, ६१ ि ६२ 
  
(५८) राज् यातील पोलीसांना २४ तासांहून अठधक तास काि करावे लागत असल् यािुळे त् यांच् यावर 

ठदवसेंठदवस कािाचा ताण वाढणे, तसेच पुरेशी शासकीय ठनवासस् थाने उपलब् ध नसल् यािुळे अनेक 
पोलीसांना भाड्याच् याच घरात राहावे लागत असणे, शासकीय ठनवासस् थानांची अत् यंत दरुवस् था 
असणे, कािाचा ताण, गृहठनिाणाचा प्रश् न, यािुळे पोलीसांिध्ये ठनिाण होत असलेले तणावाचे व 
नैराश् याचे वातावरण, पठरणािी त् यांच् यावर िानठसक ताण वाढत असून त् यांच् यात यत् िहत् येचे प्रिाण 
ठदवसेंठदवस वाढत असणे, पोलीसांच् या कायणक्षितेचा सवंकष ठवचार होऊन त् यांच् या कािाचे तास, 
एक साप् ताठहक सुट्टी, ठनवासस् थाने इत् यादी िूलभूत सिस् यांबाबत कायिस् वु पी तोडगा 
काढण् याच्यादृष्ट् टीने शासनाने िोस उपाययोजना करावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास 
करीत यहे. 

    
(५९) राज् यातील धार्मिक स् थळांच् या व ठतथणके्षत्रांच् या ठिकाणी भाठवकांची होणारी अफाट गदी, परंतु धार्मिक 

स् थळी व ठतथणके्षत्रांकडे लाखचच् या संख् येने येणाऱ् या भाठवकांना स् थाठनक प्रशासनाकडून योग् य त् या 
सवणसािान् य प्राथठिक सोयी-सुठवधाही उपलब् ध कु न ठदल् या जात नसणे, पठरणािी दशणनाच् यावेळी 
चेंगराचेंगरीत शेकडो भाठवकांचा िृत् यू होणे, यािध् ये अनेक जण गंभीर जखिी होणे, त् यािुळे 
राज् यातील धार्मिक स् थळांच् या, ठतथणके्षत्रांच् या ठिकाणी शासनाने योग् य सुठवधांचे ठनयोजन कु न त् यांची 
अंिलबजावणी करण् यात यावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(६०) िंुबई शहरािध् ये अत् यंत िोक् याच् या जागेवर असलेल् या अनेक खाजगी ठिलिालकांच् या तसेच 

राष्ट् रीयकृत कापड ठगरण् या बंद पडल् यानंतर ठगरण् या ज् या ठिकाणी होत् या, त् या ठिकाणी गगनचंुबी 
इिारती, िॉल, खाजगी कंपन् यांच् या इिारती बांधण् यात येणे, परंतु सदर जुन् या ठगरण् यांिध् ये काि 
करणाऱ् या कािगार व त् यांच् या कुटंूठबयांना िात्र ठगरण् यांच् या जागी उभ् या राहणाऱ् या इिारतींिध् ये 
राहण् याच् या जागा देण् यात न येणे, तसेच िॉल, कायालय यािध् ये नोकऱ् यासुध् दा न ठिळणे, ठगरणीच् या 
जठिनींपैकी ठवठहत ठहस् सा िहानगरपाठलका, म् हाडा यानंा द्यावयाचा असताना अनेक िालकांनी 
जठिनी म् हाडा व िहानगरपाठलकेस न देणे, ६७,००० घरे ठगरणी कािगारांकठरता बांधणार असे 
यश् वासन शासनाकडून देण् यात येणे,  तथाठप, बांधलेली ६९०० घरे ठगरणी कािगारांना ठवतरीत 
करण् याबाबत यठण उवणठरत ६०,००० घरे बांधण्याबाबत शासनाकडून कोणताही खुलासा न होणे, 
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तसेच ठगरण् यांच् या चाळीत राहणाऱ् या कािगारांना ३०० चौ.फूटाच् या खोल् या देखील न ठिळणे, गेल् या 
१० वषात अनेक कािगार िृत होणे. वषानुवषे ठगरण् यांिध् ये काि केलेल् या कािगारांना ठगरण् यांच् या 
जागेवर घरे देण् याची िागणी शासनाकडे तसेच म् हाडाकडे अनेक वषापासून केली जात असणे. 
म् हणून िंुबईतील ठगरणी कािगारांना घरे देण् याच् या दृष्ट् टीने शासनाने ठवठहत कालियादेचा कायणक्रि 
यखून त् याची िोस अंिलबजावणी करावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(६१) िंुबई गृहठनिाण व के्षत्रठवकास िंडळाच्या अकायणक्षितेिुळे जुन्या व िोडकळीस यलेल्या 

इिारतींची वेळीच दूुनस्ती होत नसल्याने ऐन पावसाळयात इिारती कोसळून जीठवत व ठवत्त हानी 
होण्याचे वाढत असलेले प्रिाण, तसेच इिारतींच्या पुनरणचनेची खोळंबलेली अनेक कािे, त्यातून 
िोठ्या प्रिाणात होत असलेला भ्रष्ट्टाचार, त्यािुळे रठहवाशात पसरलेला तीव्र असंतोष, या संदभात 
साकल्याने ठवचार कु न त्यावर पठरणािकारक उपाययोजना सुचठवण्यासािी ठवधानिंडळाच्या दोन्ही 
सभागृहातील सदस्यांची एक संयुक्त सठिती नेिण्यात यावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद 
शासनास करीत यहे. 

    
(६२) राष्ट्रीय स्तरावर भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा, भारतीय वन सेवा, तसेच राज्य 

स्तरावरील वैद्यकीय िहाठवद्यालयातील प्रवेश पठरक्षा, लोकसेवा ययोग व तत्सि ठवठवध स्पधा 
परीक्षांिध्ये उत्तीणण होणाऱ् या ठवद्यार्थ्यांिध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत या राज्यातील ठवद्यार्थ्यांचे अत्यल्प 
प्रिाण लक्षात घेता हे प्रिाण वाढठवण्यासािी व उिेदवारांची अद्ययावत व योग्य पध्दतीने पूवणतयारी 
कु न घेण्यासािी राज्यातील प्रत्येक ठजल््ात ठकिान एक प्रठशक्षण कें द्र स्थापन करण्याचे दृष्ट्टीने 
यवश्यक ती उपाययोजना करावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
  
श्री. अशोक ऊर्फ  भ ई जगत प, डि.प.िं. य ंचे ठर ि क्रम ंक ६३, ६४, ६५, ६६ ि ६७ 
  
(६३) राज् यात िठहला व िुलींवर होणारे अत् याचार व त्यािध्ये त् यांचे होणारे िृत् यू ठवचारात घेता 

िठहलांवरील अत् याचारांबाबतचे खटले ठवनाठवलंब ठनकालात काढण् यासािी प्रत् येक ठजल् ् ाच् या 
ठिकाणी स् वतंत्र न् यायालये स् थापन करण् यात यावीत, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास 
करीत यहे. 

    
(६४) राज् यातील उद्योग जगतात िोिया प्रिाणावर स् थाठनक भूिीपुत्रांना रोजगार उपलब् ध न होणे, 

उद्योगांिध् ये भूिीपुत्रांची  संख् या नगण् य असल् याने राज् यात बेरोजगारांची संख् या प्रचंड प्रिाणात वाढणे, 
राज् यातील सेवायोजन कायालयांिध् ये लाखो तु णांनी नोकरीसािी केलेली नचद, उद्योगांिध् ये 
भूिीपुत्रांना नोकऱ् या देण् यास शासन अपयशी िरल् याने राज् यातील सुठशठक्षत तु णांिध् ये पसरलेले 
नैराश् य, राज् यातील बेरोजगार भूिीपुत्रांच् या हक् कांचे रक्षण करण् यासािी यापुढे राज् यातील शासकीय, 
ठनिशासकीय तसेच खाजगी यस् थापनांवरील कायालयांिध् ये नोकरी देताना भूिीपुत्रांना प्राधान् याने 
नोकरीत घेण् यासािी शासनाने धोरणात् िक ठनणणय घ् यावा, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास 
करीत यहे.    

    
(६५) राज् यातील वेगवेगळया प्रकल् पांिुळे ठवस् थाठपत झालेल् या प्रकल् पग्रस् ताचं् या पुनवणसनाचे काि अद्यापही 

पूणण झालेले नसल् याने ठवस् थाठपतांचे होत असलेले हाल, त् यािुळे शासनाच् या ठवचाराधीन 
प्रकल् पांसािी जठिनी देण् याच् या कािाला शेतकऱ् यांचा होत असलेला ठवरोध, त् याबाबत ठनिाण केल् या 
जाणाऱ् या कायदेशीर अडचणी इत् यादी बाबी ठवचारात घेता प्रकल् पग्रस् तांच् या पुनवणसनाचे रखडलेले 
काि तात् काळ पूणण करण् यासािी कालबध् द धडक कायणक्रि राबठवण् यात यावा, अशी ठशफारस ही 
ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 
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(६६) राज् यातील पोलीसांना २४ तासांहून अठधक तास काि करावे लागत असल् यािुळे त् यांच् यावर 

ठदवसेंठदवस कािाचा ताण वाढणे, तसेच पुरेशी शासकीय ठनवासस् थाने उपलब् ध नसल् यािुळे अनेक 
पोलीसांना भाड्याच् याच घरात राहावे लागत असणे, शासकीय ठनवासस् थानांची अत् यंत दरुवस् था 
असणे, कािाचा ताण, गृहठनिाणाचा प्रश् न, यािुळे पोलीसांिध्ये ठनिाण होत असलेले तणावाचे व 
नैराश् याचे वातावरण, पठरणािी त् यांच् यावर िानठसक ताण वाढत असून त् यांच् यात यत् िहत् येचे प्रिाण 
ठदवसेंठदवस वाढत असणे, पोलीसांच् या कायणक्षितेचा सवंकष ठवचार होऊन त् यांच् या कािाचे तास, 
एक साप् ताठहक सुट्टी, ठनवासस् थाने इत् यादी िुलभूत सिस् यांबाबत कायिस् वु पी तोडगा 
काढण् याच्यादृष्ट् टीने शासनाने िोस उपाययोजना करावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास 
करीत यहे. 

    
(६७) राज् यातील ठवनाअनुदान तत् वावर िान् यता देऊन सुून करण् यात यलेल् या िाध् यठिक शाळेतील 

ठवद्यार्थ् यांना अनुदानाअभावी प्रयोगशाळा, गं्रथालये व इतर शैक्षठणक सोयी सुठवधा उपलब् ध होऊ 
शकत नाहीत. त् यािुळे ठवद्यार्थ् यांच् या प्रगतीवर होणारा ठवपरीत पठरणाि ठवचारात घेता ठवना अनुदान 
तत् वावर िान् यता ठदलेल् या राज् यातील सवण िाध् यठिक शाळांना चालू शैक्षठणक वषापासून १०० टक् के 
अनुदान देण् यात यावे, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
  
श्री. आनंदर ि प टील, डि.प.िं. य ंचे ठर ि क्रम ंक ६८, ६९, ७०, ७१ ि ७२ 
  
(६८) राज् यातील सुठशठक्षत बेरोजगारांचे वाढते प्रिाण, नोकरी व रोजगाराअभावी त् यांच् यात ठनिाण झालेले 

वैफल् य, शासनाने बंद केलेला सुठशठक्षत बेरोजगार भत् ता, रोजगाराच् या भाग भांडवलासािी 
बँकांसारख् या यर्मथक संस् थाकडून येणाऱ् या अडचणी, या बाबी ठवचारात घेता बेरोजगारांच् या सिस् या 
सोडठवण् यासािी व गरीब कुटंूबातील व् यस्क्तला रोजगार ठिळण् याच् या दृष्ट् टीने एक सक्षि व स् वतंत्र 
यंत्रणा स् थापन करण् यात यावी व सुठशठक्षत बेरोजगारांना पुन् हा सुठशठक्षत बेरोजगार भत् ता सुून करावा, 
तसेच रोजगारासािी भागभांडवलाची सोय करावी व बंदी घालण्यात यलेली नोकर भरती पुन्हा 
सुून करावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(६९) िहाराष्ट् र राज् य हे प्रगतीशील राज् य असून राज् यातील शेतकरी व शेतिजूर उत् पादन वाढवून िेहनतीने 

व कष्ट् टाने घाि गाळून शेतीची िशागत करतो व राज् याच् या ठवकासात हातभार लावून राज् याला प्रथि 
क्रिांकावर यणतो. परंतु राज् यात अवकाळी पाऊस, दषु्ट् काळ व नैसर्मगक यपत् ती यल् यािुळे 
शेतकरी यत् िहत् येचे प्रिाण वाढले यहे व त् यांचे जीवन जगणे किीण झाले यहे. म् हणून 
राज् यातील शेतकऱ् यांना ठकिान ु .२०००/- प्रती िठहना पेन् शन देण् याची योजना सुु  करावी, अशी 
ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(७०) राज्यातील सवण न्यायालयांचे कािकाज १०० टक्के िरािी भाषेतून होणाच्या दृष्ट्टीने यवश्यक ती 

उपाययोजना करण्यात यावी, अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद शासनास करीत यहे. 
    
(७१) राज् यातील ऊसतोड कािगार ऊस तोडणीसािी वषातील ८ िठहने घराबाहेर राहत असल् यािुळे व 

त् यांच् यासोबत त् यांचे संपूणण कुटंूबही ऊस तोडणीसािी स् थलांतरीत होत असल् यािुळे त् यांच् या िुलांना 
ठशक्षणापासून वंठचत रहावे लागत असणे, या ऊसतोड कािगारांच् या िुलांना ठशक्षणासािी संधी 
उपलब् ध व् हाव् यात यासािी राज् यातील प्रत् येक तालुक् यात ऊसतोड कािगारांच् या िुलांसािी ठनवासी 
शाळा सुु  करण्याची यवश्यकता, ऊस तोडणी कािगारांच् या िहाठवद्यालयात ठशक्षण घेणाऱ् या 
िुलांसािी शासकीय वसतीगृहांिधून िोफत ठनवासाची व भोजनाची व् यवस् था करावी, तसेच 
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िागासवगीय ठवद्यार्थ् यांच् या धतीवर ऊसतोडणी कािगारांच् या िुलांना शाळा, िहाठवद्यालयांिाफण त 
ठशष्ट् यवृत् ती व शुल् क सवलत देण् यात यावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 
 

    
(७२) राज् यातील बहुसंख् य गावांत ठवशेषतुः उन् हाळयात ठपण् याच् या पाण् याची भासत असलेली भीषण पाणी 

टंचाई, तसेच ठवठवध कारणांिुळे बंद पडलेल् या अनेक पाणीपुरविा योजना व त् यांच् या देखभालीत 
होणारी कुचराई, पठरणािी ग्रािीण जनतेचे ठपण् याच् या पाण् यासािी होणारे हाल ठवचारात घेता पाणी 
टंचाई कायिस् वु पी दरू करण् यासािी शासनाने एक खास कायणक्रि यखावा व त् याची काटेकोरपणे 
अंिलबजावणी करावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
  
 
श्रीमती ह स्नब न ूखडलरे्, डि.प.िं. य ंचे ठर ि क्रम ंक ७३, ७४, ७६ ि ७७ 
  
(७३) राज् यात िठहला व  िुलींवर होणारे अत् याचार व त् यांचे होणारे िृत् यू ठवचारात घेता िठहलांवरील 

अत् याचारांबाबतचे खटले ठवनाठवलंब ठनकालात काढण् यासािी प्रत् येक ठजल् ् ाच् या ठिकाणी स् वतंत्र 
फास्ट रॅक न् यायालये स् थापन करण् यात यावीत, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत 
यहे. 

    
(७४) राज् यातील िठहला व बालठवकास ठवभागािाफण त चालठवण् यात येणाऱ् या शेकडो वसतीगृहात ठनवास 

कु न अध् ययनाचे काि करीत असलेल् या हजारो ठवद्यार्थ् यांना दजात् िक ठशक्षण, सकस यहार व 
यरोग् य ठवषयक सुठवधा ठिळत नसल् यािुळे त् यांचा शाठररीक व बौस्ध्दक ठवकास खंुटत असल् याने 
्ा ठवद्यार्थ् यांना यवश् यक त् या पठरपूणण सुठवधा ठिळण् यासािी शासनाने कालबध् द कायणक्रि यखावा, 
अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(७६) कोकणातील िाणे, पालघर, रायगड, रत् नाठगरी व कसधुदगूण ठजल् ् ातील वरकस जठिनी पाण् याखाली 

यणण् यासािी तसेच िंुबईच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या अनुषंगाने त्याचप्रिाणे शहरीकरणाच्या 
ठवकासाच्या दृष्ट्टीने पाण् याची ठनिाण होत असलेली सिस् या सोडठवण् यासािी कोयना धरणाचे वीज 
ठनर्मितीनंतर वठशष्ट् ि नदीच् या (ता.ठचपळूण, ठज.रत् नाठगरी) पात्रातून वाया जाणारे पाणी कोकणातील 
ठजल् ् ांना तसेच िंुबईसह िाणे व नवी िंुबई या िहानगरपाठलकांच् या पाण्याची सिस् या/दषु्ट्काळी 
सिस् या दरू करण् याच् या दृष्ट् टीने शासनाने ठचपळूण तालुक् यातील वठशष्ट् ि नदीतील पाणी परशुराि 
घाटाच् या पायर्थ् यापासून उचलून ठनसगाच् या गुु त् वाकषणणाच् या शक् तीने (ठलटींटींग) पूणण कोकण 
ठवभागाला पुरठवण् याकरीता एक खास कालबध् द कायणक्रि यखून त् याची त् वरेने युध् दपातळीवर 
अंिलबजावणी करावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(७७) राज् यात ठवशेषतुः िाणे, पालघर, रायगड, रत् नाठगरी व कसधुदगूण या ठजल् ् ांच् या ठकनारपट्टीवरील 

अनेक गावांच् या संरक्षणासािी हजारो ठकलोिीटर लांबीचे बांधण् यात यलेले धूप प्रठतबंधक बंधारे 
दरवषी अनेक वेळा फुटल् यािुळे सिुद्राचे खारे पाणी शेतजठिनीत ठशु न शेतीच् या िालित् तेचे, 
झाडांचे व शेतीचे सतत होणारे नुकसान, ठदवसेंठदवस सिुद्राच् या यक्रिणांची वाढती तीव्रता व 
पठरणािी लोकांच् या िालित् तेचे िोिया प्रिाणात होत असलेले नुकसान लक्षात घेता सिुद्राच् या 
वाढत् या अठतक्रिणाचा गंभीर स् वु पाचा धोका ठनिाण होऊ नये यासािी शासनाने या पाचही 
ठजल् ् ांच् या गावांच् या संरक्षणासािी ठनयोजनबध् द व कालबध् द कायणक्रि यखून त् याची त् वरीत 
अंिलबजावणी करावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 
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श्री. िं भ ष झ ंबि, डि.प.िं. य ंचे ठर ि क्रम ंक ७८, ७९, ८०, ८१ ि ८२ 
  
(७८) राज् यात ठदवसेंठदवस वाढत चाललेली िहागाई तसेच सेवायोजन कायालयात नाव नचदणी कु नही 

सुठशठक्षत बेरोजगारांना नोकरीची संधी प्राप् त न होणे, सेवायोजन कायालयाकडून सन १९८५ पासून 
नोकरीसािी िुलाखत पत्र न ठिळणे, पठरणािी बेरोजगारांना चठरताथासािी कोणतेही साधन उपलब् ध 
न झाल् याने चठरताथण चालठवणे ठजकरीचे होणे, म् हणून पदवी ठशक्षण पूणण झाल् यानंतर पुढील ३ वषात 
नोकरी न ठिळालेल् या बेरोजगारांना यर्मथक िदत म् हणून प्रठतिहा ु पये १५००/- बेकारी भत् ता 
देण् यात यावा, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(७९) राज् यातील िठहला व बालठवकास ठवभागािाफण त चालठवण् यात येणाऱ् या शेकडो वसतीगृहात ठनवास 

कु न अध् ययनाचे काि करीत असलेल् या हजारो ठवद्यार्थ् यांना दजात् िक ठशक्षण, सकस यहार व 
यरोग् य ठवषयक सुठवधा ठिळत नसल् यािुळे त् यांचा शाठररीक व बौस्ध्दक ठवकास खंुटत असल् याने 
्ा ठवद्यार्थ् यांना यवश् यक त् या पठरपूणण सुठवधा ठिळण् यासािी शासनाने कालब् ध् द कायणक्रि यखावा, 
अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(८०) ठवदभातील हातिाग ठवणकरांच् या जटील बनत चाललेल् या ठवठवध सिस् या, तसेच त् यांची  यर्मथक 

दरुवस् था व ते जगत असलेले हलाखीचे जीवन यात सुधारणा होण् याच् या दृष्ट् टीने शासनाने यवश् यक 
ती उपाययोजना करावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(८१) राज् यातील िरािवाडा व ठवदभण तुलनात् िकदृष्ट् ट्या िागासलेले ठवभाग असल् याने त् यांच् या 

ठवकासाच् या दृष्ट् टीने परळी-बीड-नगर, नांदेड-ठकनवट-यवतिाळ-नागपूर, सोलापूर-उस् िानाबाद-
बीड-औरंगाबाद-जळगांव या नवीन रेल् वे िागाच् या कािाचा सव् हे कु न त् वठरत िंजूर कु न 
घेण् यासािी राज् य शासनाने कें द्र शासनाकडे यग्रह धरावा, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास 
करीत यहे. 

    
(८२) राष्ट्रीय स्तरावर भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा व तत्सि ठवठवध स्पधा परीक्षांिध्ये 

उत् तीणण होणाऱ्या ठवद्यार्थ्यांिध्ये इतर राज्याच्या तुलनेत या राज्यातील ठवद्यार्थ्यांचे अत्यल्प प्रिाण 
लक्षात घेता हे प्रिाण वाढठवण्यासािी व उिेदवारांची अद्ययावत व योग्य पध्दतीने पूवणतयारी कूनन 
घेण्यासािी राज्यातील प्रत्येक ठजल््ात ठकिान एक प्रठशक्षण कें द्र स्थापन करण्याच्या दृष्ट्टीने 
यवश्यक ती उपाययोजना करावी, अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद शासनास करीत यहे. 

    
  
प्र . जोगेन्द्द्र कि िे, डि.प.िं. य ंचे ठर ि क्रम ंक ८३, ८४, ८५, ८६ ि ८७ 
  
(८३) राज् यातील िठहला व बालठवकास ठवभागािाफण त चालठवण् यात येणाऱ् या शेकडो वसतीगृहात ठनवास 

कु न अध् ययनाचे काि करीत असलेल् या हजारो ठवद्यार्थ् यांना दजात् िक ठशक्षण, सकस यहार व 
यरोग् य ठवषयक सुठवधा ठिळत नसल् यािुळे त् यांचा शाठररीक व बौस्ध्दक ठवकास खंुटत असल् याने 
्ा ठवद्यार्थ् यांना यवश् यक त् या पठरपूणण सुठवधा ठिळण् यासािी शासनाने कालब् ध् द कायणक्रि यखावा, 
अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 
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(८४) राज् यातील बहुसंख् य गावात ठवशेषतुः  उन् हाळयात ठपण् याच् या पाण् याची भासत असलेली भीषण 
पाणीटंचाई, तसेच ठवठवध कारणांिुळे बंद पडलेल् या अनेक पाणीपुरविा योजना व त् यांच् या 
देखभालीत  होणारी अक्षम्य कुचराई, पठरणािी ग्रािीण जनतेचे ठपण् याच् या पाण् यासािी होणारे हाल 
ठवचारात घेता पाणी टंचाई कायिस् वु पी दरू  करण् यासािी शासनाने एक खास कायणक्रि यखावा व 
त् याची काटेकोरपणे अंिलबजावणी करावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(८५) राज् यात ठवशेषतुः ठवदभातील िहाराष्ट् र औद्योठगक ठवकास िहािंडळाच् या जागा िोठ्या प्रिाणात 

ठरक् त असून, त् यात काही उद्योजकांनी जागा खरेदी कु न तेथे कोणताही उद्योग सुून न करणे, नागपूर 
ठवभागात २६८७ उद्योग सुून असून त् यातून केवळ ०.७१ हजार एवढाच रोजगार उपलब् ध होणे, 
अिरावती ठवभागात १५८९ उद्योग सुून असून त् यातून केवळ ०.१९ हजार रोजगार उपलब् ध होणे,  
बुटीबोरी (नागपूर ठवभाग) या पंचतारांठकत औद्योठगक वसाहतीत १९९९ पासून नवीन उद्योग येणे बंद 
होणे, तसेच बुटीबोरी येथील ठनवासी भंूखडाची एकूण ५३,५३६ चौ.िीटर जागेची अठतठरक् त िागणी 
िाहे एठप्रल, २०११ ला प्रस् ताव पािवूनही परवानगी न ठिळणे, वधा एि.यय.डी.सी.तील ५० टक् के 
जागेत उद्योजकांनी जागा घेउनही १० टक् के उद्योग अद्याप सुून न होणे, ३ टक् के उद्योजकांनी केवळ 
ठनवासी बंगले बांधून जागेचा केलेला गैरव् यवहार, पठरणािी बेरोजगारांना रोजगार ठिळेल हा 
शासनाचा उदे्दश सफल न होणे, या सवण बाबींचा यढावा घेऊन यावर कायिस् वु पी िोस 
उपाययोजना करण् यात यावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(८६) शासनातफे राज् यातील िागासवगीय ठवद्यार्थ् यांना शाळा व िहाठवद्यालयांिाफण त स् कॉलरठशप व शुल् क 

सवलत ठदली जाते त् याच धतीवर राज् यातील अल् पभूधारक शेतकरी कुटंुबातील पाल् यांना शाळा वा 
िहाठवद्यालयांिाफण त स् कॉलरठशप व शुल् क सवलत देण् यात यावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद 
शासनास करीत यहे. 

    
(८७) राष्ट् रीय स् तरावर भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा व तत् सि ठवठवध स् पधा परीक्षांिध् ये 

उत् तीणण होणाऱ् या ठवद्यार्थ् यांिध् ये इतर राज् यांच् या तुलनेत या राज् यातील ठवद्यार्थ् यांचे अल् प प्रिाण लक्षात 
घेता हे प्रिाण वाढठवण् यासािी व उिेदवारांची अद्ययावत व योग् य पध् दतीने पूवणतयारी कु न 
घेण् यासािी राज् यातील प्रत् येक ठजल् ् ात ठकिान एक प्रठशक्षण कें द्र स् थापन करण् याच् या दृष्ट् टीने 
यवश् यक ती उपाययोजना करावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
  
अॅि. डनरंजन ि िखरे, डि.प.िं. य ंचे ठर ि क्रम ंक ८८, ८९, ९०, ९१ ि ९२ 
  
(८८) राष्ट्रीय स्तरावर भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा व तत्सि ठवठवध स्पधा पठरक्षांिध्ये 

उत्तीणण होणाऱ्या ठवद्यार्थ्यांिध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत या राज्यातील ठवद्यार्थ्यांचे अल्प प्रिाण लक्षात 
घेता, हे प्रिाण वाढठवण्यासािी व उिेदवारांची अद्ययावत व  योग्य पध्दतीने पूवणतयारी कु न 
घेण्यासािी राज्यातील प्रत्येक ठजल्हयात ठकिान एक प्रठशक्षण कें द्र स्थापन करण्याच्या दृष्ट्टीने 
यवश्यक ती उपाययोजना करावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(८९)       भारतीय संठवधानाच्या अनुच्छेद ३७१ (२) अन्वये राज्यातील िरािवाडा, ठवदभण व उवणठरत 

िहाराष्ट्रासािी यापूवी स्थापन करण्यात यलेल्या वैधाठनक ठवकास िहािंडळाच्या धतीवर कोकण 
प्रदेशासािी स्वतंत्र वैधाठनक ठवकास िहािंडळ स्थापन करण्याबाबत राज्य शासनाने कें द्र 
शासनाकडे यग्रही भूठिका घ्यावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 
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(९०)         िाणे, पालघर, रायगड, रत्नाठगरी व कसधुदगूण ठजल््ातील ठवद्यार्थ्यांना शैक्षठणक कािांसािी 
वारंवार िंुबईला यावे लागत असणे,  तसेच त्या भागात असलेली यठदवासी लोकसंख्या यठण 
डचगराळ व दगुणि भाग ठवचारात घेता या ठजल््ांकरीता म्हणजे कोकण ठवभागासािी एक स्वतंत्र 
ठवद्यापीि स्थापन करण्यात यावे, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(९१)         थोर सिाजसुधारक व स्त्री ठशक्षण चळवळीचे प्रणेते िहात्िा ज्योठतबा फुले व ज्ञानज्योती 

साठवठत्रबाई फुले या दोन  सिाजप्रबोधकांना भारतरत्न पुरस्कार (िरणोत्तर) प्रदान करण्यात यावा, 
अशी ठशफारस राज्य शासनाने कें द्र शासनाकडे करावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास 
करीत यहे. 

    
(९२)        राज्यातील सुठशठक्षत बेरोजगारांचे वाढते प्रिाण, नोकरी व  रोजगाराअभावी त्यांच्यात ठनिाण 

झालेले वैफल्य, शासनाने बंद केलेला सुठशठक्षत बेरोजगार भत्ता, रोजगाराच्या भाग भांडवलासािी 
बँकासारख्या यर्मथक संस्थांकडून येणाऱ्या अडचणी, या बाबी ठवचारात घेता बेरोजगारांच्या सिस्या 
सोडठवण्यासािी व गरीब कुटंुबातील व्यक्क्तना रोजगार ठिळठवण्याच्यादृष्ट्टीने एक सक्षि व स्वतंत्र 
यंत्रणा स्थापन करण्यात यावी व सुठशठक्षत बेरोजगारांना पुन्हा सुठशठक्षत बेरोजगार भत्ता सुु  करावा, 
तसेच रोजगारासािी भाग भांडवलाची सोय करावी व बंदी घालण्यात यलेली नोकर भरती पुन्हा 
सुु  करावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
  
श्री. िं डनल तटकरे, डि.प.िं. य ंचे ठर ि क्रम ंक ९३, ९४, ९५, ९६ ि ९७ 
  
(९३) कोकणातील भूभागांपैंकी सुिारे ५३.४५ टक् के पडीक असलेल् या जठिनीत यंबा, काजू, सुपारी, 

कोकि, नारळ इ.फळांची लागवड यठण साग, ठशसि, एैन, ककजळ, खैर इ. वृक्षांच्या वनराईची 
पध् दतशीर लागवड करण् याच् या दृष्ट् टीने धडक कायणक्रि हाती घेऊन या कायणक्रिासािी यर्मथक 
तरतूद व अन् य उपाययोजना करण् यात यावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(९४) नाठपकी, अठतवृष्ट्टी, जलप्रकोप, दबुार पेरणी, ठतबार पेरणी, ओला व कोरडा दषु्ट्काळ इत्यादी 

नैसर्मगक यपत्तीिुळे क्षतीग्रस्त झालेले शेतकरी पीक ठविा नुकसान भरपाई पासून यणेवारी व 
उंबरिा उत्पादनाच्या जाचक ठनकषािुळे वंठचत रहात असणे, याला शंभर वषण जुने ठिटीशकालीन 
यणेवारी व उंबरिा काढण्याचे ठनकष कारणीभूत असल्याने त्यात बदल कु न सुधाठरत यणेवारी 
व उंबरिा काढण्याचे ठनकष तयार करण्यासािी राज्य शासनाने कें द्र शासनाकडे यग्रही भूठिका 
घ्यावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(९५) कोकण रेल्वे िागावरील प्रवाशांची वाढती संख्या ठवचारात घेता कोकणात रेल्वे िागण दपुदरी (सेकंड 

रॅक) करावा, तसेच या रेल्वे िागावरील प्रत्येक रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांसािी पत्र्याची कायिस्वु पी 
शेड उभारण्यात यावी, तसेच िठहला प्रवाशांची होत असलेली गैरसोय लक्षात घेता तेथे सुलभ 
शौचालय व अन्य अत्यावश्यक सोयीसुठवधा उपलब्ध करण्याकठरता राज्य शासनाने कें द्र 
शासनाकडे यग्रह धरावा, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(९६) कोकणातील यंबा, काजू इत्यादी ठपकांचे नैसर्मगक यपत्तीिुळे फार िोठ्या प्रिाणात होणारे 

नुकसान लक्षात घेता अन्नधान्य, गळीतधान्य, तेलठबया इत्यादी ठपकांसािी कें द्र शासनािाफण त 
पुरस्कृत करण्यात यलेली सवंकष पीक ठविा योजना िाणे, पालघर, रायगड, रत्नाठगरी व कसधुदगूण 
या ठजल््ांतील यंबा, काजू इत्यादी फळठपकांना लागू करण्याच्या दृष्ट्टीने राज्य शासनाने कें द्र 
शासनाकडे यग्रह धरावा, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 



 

D:\E2-07\D-Drive\KARYAVALI\2016\5th Session\KARYAVALI.doc 

- 18 - 
    
(९७) राज्यातील शेतकऱ्यांना शेती व्यवसायासािी लागणारी रासायठनक खते, अवजारे, ठकटकनाशके 

यांच्या ककितींिध्ये सतत होणारी वाढ, तसेच शेतकऱ्यांना शेतीिालाचे न परवडणारे भाव ठवचारात 
घेता, उत्पादक खचावर यधाठरत असे शेतीिालाचे भाव शेतकऱ्यांना ठिळण्याच्या दृष्ट्टीने राज्य 
शासनाने कें द्र शासनाकडे यग्रही भूठिका घ्यावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत 
यहे. 

    
  
श्री. िंडतश चव्ह ण, डि.प.िं. य ंचे ठर ि क्रम ंक ९८, ९९, १०० ि १०१ 
  
(९८) राज्यातील ग्रािीण भागातील ठजल्हापठरषद शाळांची झालेली दयनीय अवस्था ठवचारात घेऊन 

शाळांसािी कंपाउंड वॉल, पाण्याची सुठवधा, िुले व िुलींसािी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, वृक्षारोपण 
यासािी िहाराष्ट्र शासनाने ठजल्हा पठरषदांना यवश्यक तो ठवशेष ठनधी देण्याच्या दृष्ट्टीने कारवाई 
करावी, अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(९९) राज्यात ठदवसेंठदवस वाढत चाललेली िहागाई तसेच सेवायोजन कायालयात नाव नचदणी कूननही 

सुठशठक्षत बेरोजगारांना नोकरीची संधी प्राप्त न होणे, सेवायोजन कायालयांकडून सन १९८५ पासून 
नोकरीसािी िुलाखत पत्र न देण्यात येणे, पठरणािी बेरोजगारांना चठरताथासािी कोणतेही साधन 
उपलब्ध न झाल्याने चठरताथण चालठवणे ठजकरीचे झालेले असणे, म्हणून पदवी ठशक्षण पूणण 
झाल्यानंतर पुढील ३ वषात नोकरी न ठिळालेल्या बेरोजगारांना यर्मथक िदत म्हणून प्रठतिाह ु पये 
१५००/- बेकारभत्ता देण्यात यावा, अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(१००) राज् यातील खेळांडूची राष्ट् रीय स् तरावर होत असलेली ठपछेहाट लक्षात घेता क्रीडा के्षत्राचा सवांगीण 

ठवकास होण् याकठरता व दजेदार खेळाडू तयार करण् यासािी तालुकास् तरावर क्रीडा प्रठशक्षण कें द्र 
स् थापन करण् यात यावीत व त् यासािी प्रठशठक्षत िागणदशणक नेिण् यात यावेत व अशा कें द्रांवर 
अद्ययावत साठहत्य व यर्मथक  साठहत् य देण् यात यावे, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास 
करीत यहे. 

    
(१०१) राष्ट्रीय स्तरावर भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा व तत्सि ठवठवध स्पधा परीक्षांिध्ये 

उत् तीणण होणाऱ्या ठवद्यार्थ्यांिध्ये इतर राज्याच्या तुलनेत या राज्यातील ठवद्यार्थ्यांचे अत्यल्प प्रिाण 
लक्षात घेता हे प्रिाण वाढठवण्यासािी व उिेदवारांची अद्ययावत व योग्य पध्दतीने पूवणतयारी कूनन 
घेण्यासािी राज्यातील प्रत्येक ठजल््ात ठकिान एक प्रठशक्षण कें द्र स्थापन करण्याच्या दृष्ट्टीने 
यवश्यक ती उपाययोजना करावी, अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद शासनास करीत यहे. 

    
  
श्री. आनंद ठ कूर, डि.प.िं. य ंचे ठर ि क्रम ंक १०२, १०३ ि १०४ 
  
(१०२) पालघर ठजल््ात तसेच डहाणू, जव्हार या भागात इयत्ता १२ वी नंतर पदवी, पदव्युत्तर ठशक्षणाची 

सोय नसल्यािुळे ठवद्यार्थ्यांची उच्च ठशक्षणासािी होत असलेली परवड, ज्या ठवद्यार्थ्यांना िेठडकल, 
इंठजठनयकरग, लॉ, ययटीययसािी प्रवेश घेण्याची इच्छा यहे त्यांना पालघर, िंुबई या ठिकाणी 
जावे लागणे, पठरणािी स्थाठनक ठवद्यार्थ्यांचे होणारे हाल ठवचारात घेता, उक्त तालुक्यातील 
ठवद्यार्थ्यांची परवड थांबठवण्यासािी या तालुक्यांच्या ठिकाणी उच्च िहाठवद्यालय, इंठजठनयकरग, 
फािणसी, नठसंग, सवेअर, वैद्यकीय, कायदे यासंदभातील िहाठवद्यालये स्थापन होण्यासािी राज्य 
शासनाने काटेकोरपणे अंिलबजावणी करण्याची यवश्यकता, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद 
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शासनास करीत यहे. 
    
(१०३) पालघर ठजल््ातील ठवशेषत: वसई, नालासोपारा, ठवरार, बोईसर, वाणगांव, डहाणू ही शहरे एका 

बाजूने डचगर व दसुऱ्या बाजूने सिुद्रखाडी यािध्ये वसलेली असून, शहरातील नागठरकरणाचा प्रचंड 
वेग  लक्षात घेता िुलभूत सोईसुठवधांवर पडत असलेला प्रचंड ताण, या शहरांचा ठवकास 
ठनयोजनबध्द होण्यासािी लागणारा कोट्यावधी ु पयांचा ठनधी, या पठरसराला िुलभूत सुठवधा 
ठिळाव्यात व शहरांचा सवांठगण ठवकास करण्यासािी कें द्र व राज्य शासनाकडून जास्तीत जास्त 
ठनधी ठिळण्याची ठनतांत यवश्यकता, ठवकासाच्या कािांची कालियादा ठनस्श्चत कु न ही शहरे 
उच्च दजाची व्हावीत या दृष्ट्टीने शासनाने योग्य ती पावले उचलावीत, अशी ठशफारस ही 
ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(१०४) पालघर ठजल््ाच्या ग्रािीण भागातील प्राथठिक, िाध्यठिक तसेच यठदवासी यश्रि शाळांिधील 

ठशक्षणाचा ठदवसेंठदवस खालावत चाललेला दजा, अनेक शाळांिध्ये अपूरे ठशक्षक वगण, िाध्यठिक 
शाळेतील ठवद्यार्थ्यांना क्रीडागंणे, प्रयोग शाळा, संगणक, गं्रथालय व इतर शैक्षठणक सोईसुठवधा 
उपलब्ध कु न देण्याची ठनतांत यवश्यकता, या प्रकरणी यिुलाग्र सुधारणा करण्यासािी एक 
कालबध्द कायणक्रि यखून त्याची त्वरीत अंिलबजावणी करावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद 
शासनास करीत यहे. 

    
  
श्री. प्रक श गजडभये, डि.प.िं. य ंचे ठर ि क्रम ंक १०७, १०८, १०९, ११० ि १११ 
  
(१०७) िहाराष्ट् र राज् यातील ३६ ठजल् ् ांिध्ये लाखो ठवद्याथी ठशक्षण घेत यहेत. ठवद्यार्थ् यांच् या राज् यभर 

ठजल् हास् तरीय वेगवेगळया क्रीडा, सांस् कृठतक, सािाठजक  नाट्य, वादठववाद स् पधा शासनातफे 
ययोठजत केल् या जातात, परंतु ्ा ठवद्यार्थ् यांना ठनवासाची व् यवस् था नसल् यािुळे स् पधेचे यशस् वी 
ययोजन होत नाही व ठवद्यार्थ् यांवर अन् याय होतो, त् यांची गैरसोय टाळण् याकठरता प्रत् येक ठजल् ् ाचे 
िुख्यालय असलेल्या ठिकाणी शासनातफे िहात् िा जोठतबा फुले ठवद्याथी भवनाची उभारणी 
करण् यात यावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(१०८) िहाराष्ट् र राज् य हे प्रगतीशील राज् य असून राज् यातील शेतकरी व शेतिजूर उत् पादन वाढवून िेहनतीने 

व कष्ट् टाने घाि गाळून शेतीची िशागत करतो व राज् याच् या ठवकासात हातभार लावून राज् याला प्रथि 
क्रिांकावर यणतो, परंतु राज् यात अवकाळी पाऊस, दषु्ट् काळ व नैसर्मगक यपत् ती यािुळे शेतकरी 
यत् िहत् येचे प्रिाण वाढले यहे व त् यांचे जीवन जगणे किीण झाले यहे, म् हणून राज् यातील 
शेतकऱ् यांना ठकिान ु .२०००/- प्रठत िठहना पेन् शन देण् याची योजना सुु  करावी, अशी ठशफारस ही 
ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(१०९) िहाराष्ट् र राज् यातील कायि ठवनाअनुदान तत् वावरील सन २००१ पूवी िान् यता असलेल् या 

िहाठवद्यालयातील ठवद्यार्थ् यांच् या शैक्षठणक सोयी-सुठवधासंािी िहाठवद्यालयांना १०० टक् के अनुदान 
प्रदान करण् यात यावे, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    

(११०) राज् यात िठहला व बालकल् याण ठवभागातफे बालवाड्या चालठवल् या जाणे, ्ा बालवाड्या 
भाड्याच् या खोलीत सुु  असल् याने त् याठिकाणी व् यवस्स्थत बसण् याची व् यवस् था व वीजेचे कनेक् शन 
नसणे, तसेच ठवद्यार्थ् यांना योग्य व पुरेसा सकस यहार ठिळत नसणे, या सवण असुठवधांपासून 
बालवाड्या िुक् त होण् यासािी शासनाने बालवाड्यांकठरता इिारती बांधाव् यात, अशी ठशफारस ही 
ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 
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(१११) भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब यंबेडकर यांचे “चैत्यभूिी दादर” येथे स्िारक यहे. तसेच डॉ.यंबेडकर 

यांचे  वास्तव्य  दादर येथे कहद ू कॉलनीत “राजगृह” येथे होते. त्यांच्या वापरातील काही वस्तू जतन 
कु न िेवण्यात यल्या यहेत.  ठदनांक  १४ एठप्रल व ६ ठडसेंबर या ठदवशी या िहािानवाला 
अठभवादन करण्यासािी देशातील लाखो अनुयायी येत असतात.  या िहािानवाचे नाव ठचरंतर 
स्िरणात रहावे यासािी दादर रेल्वे स्थानकाला डॉ.बाबासाहेब यंबेडकर रेल्वे स्थानक असे नाव 
द्यावे अशी त्यांच्या अनुयायी यांची पूवीपासून असलेली िागणी अद्यापही िान्य न झाल्यािुळे 
त्यांच्यात तीव्र असंतोष ठनिाण झालेला असणे, अत: दादर रेल्वे स्थानकाला “डॉ. बाबासाहेब 
यंबेडकर” रेल्वेस्थानक असे नाव द्यावे अशी यग्रही भूठिका  कें द्र शासनाकडे राज्य शासनाने 
धरावी, अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद शासनास करीत यहे. 

    
  
श्री. ख्ि ज  बेग, डि.प.िं. य ंचे ठर ि क्रम ंक ११३, ११४, ११५ ि ११६ 
  
(११३) राज्यातील अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या शेतीतील ठवठहरी व ठवदु्यत पंपाचा िोठ्या 

प्रिाणात राठहलेला अनुशेष, ठवदु्यत कनेक्शन ठिळण्याकठरता होणारा ठवलंब त्यािुळे ठवदु्यत पंपावर 
घेतलेल्या कजाचा वाढत असलेला यर्मथक बोजा, शेतात राबठवल्या जाणाऱ्या ऊस ठपकांचे 
पाण्याअभावी होणारे नुकसान टाळण्याच्या दृष्ट्टीने व उक्त योजनेची अंिलबजावणी 
पठरणािकारकठरत्या करण्यासािी शासनाने धोरणात्िक कायणक्रि राबवावा, अशी ठशफारस ही 
ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(११४) राज् यातील शेतकऱ् यांना शेती व् यवसायासािी लागणारी रासायठनक खते, अवजारे, ठकटकनाशके 

यांच् या ककितीिध् ये सतत होणारी वाढ, तसेच शेतकऱ् यांना शेतीिालाचे न परवडणारे भाव ठवचारात 
घेता, उत् पादन खचावर यधाठरत असे शेतीिालाचे भाव शेतकऱ् यांना ठिळण् याच् यादृष्ट् टीने राज् य 
शासनाने कें द्र शासनाकडे यग्रही भूठिका घ् यावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत 
यहे. 

    
(११५) ठवदभात नाठपकी, अठतवृष्ट् टी, जलप्रकोप, दबुार पेरणी, ठतबार पेरणी, ओला व कोरडा दषु्ट् काळ असे 

असूनही ठपक ठविा नुकसान भरपाईपासून यणेवारी व उंबरिा उत् पन् नाच् या जाचक ठनकषािुळे 
शेतकरी वंठचत राहत असणे, याला शंभर वषे जुने ठिटीशकालीन यणेवारी व उंबरिा काढण् याचे 
ठनकष कारणीभूत असल् याने त् यात बदल कु न सुधाठरत यणेवारी व उंबरिा काढण् याचे ठनकष 
तयार करण् यासािी राज् य शासनाने कें द्र शासनाकडे यग्रही भूठिका घ् यावी, अशी ठशफारस ही 
ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(११६) पावसाळयातील पाण्याची अठनयठितता, ठनसगाचा लहरीपणा, त्यािुळे ठनिाण होणारी भीषण 

पाणीटंचाई, पठरणािी ठपण्याच्या पाण्यासािी सुध्दा होणारी भटकंती ही अठतशय गंभीर बाब झाली 
असून त्यावर जलतज्ञांच्या िागणदशणनातून वेगवेगळया उपाययोजना करणे, उदा.रेन वॉटर हावेस्टींग, 
परंतु याबद्दलची अंिलबजावणी होत नसणे, िहाराष्ट्रातील सवण शासकीय इिारतींच्या छतावर 
पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचे एकत्रीकरण (रेन वॉटर हावेस्टींग) कु न त्याचे इिारतीच्या 
यवारातील जठिनीत पाण्याच्या स्त्रोताजवळ पुनणभरण केल्यािुळे जलस्त्रोत ठरचाजण होऊन ठपण्याच्या 
पाण्याचा प्रश्न िागी लागण्यासािी किोर ठनदेश देण्यात यावेत, नवीन इिारतींचे बांधकाि करताना 
देखील रेन वॉटर हावेस्टींगकरीता ठनयोजन केल्यावरच संबंधीत स्थाठनक प्राठधकारी संस्थांना 
बांधकाि परवाना द्यावा, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    



 

D:\E2-07\D-Drive\KARYAVALI\2016\5th Session\KARYAVALI.doc 

- 21 - 
  
श्री. र मर ि ििक ते, डि.प.िं. य ंचे ठर ि क्रम ंक ११७, ११८, ११९, १२० ि १२१ 
  
(११७) दाठरद्रय रेषेखालील कुटंूबाची यादी तयार करताना राज् यात अनेक कुटंूबाचे सवेक्षण न होणे, त् यािुळे 

खरोखरच दाठरद्र्यरेषेखाली असणाऱ् या कुटंूबांना ठपवळया रंगाच् या ठशधापठत्रकांपासून वंठचत रहावे 
लागणे, शासनाच् यावतीने ु पये १५,०००/- वार्मषक उत् पन् न ियादा िरठवणे, िात्र वाढती िहागाई 
यठण ु पयाचे झालेले अविूल् यन यािुळे ु पये ५०,०००/- वार्मषक उत् पन् न ियादा पात्र धरण् याची 
गरज ठनिाण होणे, यािुळे राज् यातील यर्मथकदृष्ट् टया दबुणल जनतेला दाठरद्रय रेषेखालील योजनांचा 
लाभ ठिळवून देण् यासािी राज् य शासनाने कें द्र शासनाकडे इष्ट् टांक वाढवून घेण् याची िागणी करावी, 
अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(११८) राज् यातील शेतकऱ् यांना शेती व् यवसायासािी लागणारी रासायठनक खते, अवजारे, ठकटकनाशके 

यांच् या ककितीिध् ये सतत होणारी वाढ, तसेच शेतकऱ् यांना शेतीिालाचे न परवडणारे भाव ठवचारात 
घेता, उत् पादन खचावर यधाठरत असे शेतीिालाचे भाव शेतकऱ् यांना ठिळण् याच् या दृष्ट् टीने राज् य 
शासनाने कें द्र शासनाकडे यग्रही भूठिका घ् यावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत 
यहे. 

    
(११९) राज् यातील ग्रािीण भागातील ग्रािपंचायतीना देखभालीसािी हस् तांतठरत करण् यात यलेल् या नळ 

पाणीपुरविा योजना ठनधी अभावी बंद पडतात, व् यवस् थापन नीट होत नाही, त् यािुळे देखभाल व 
व् यवस् थापन सुरळीत होण् यासािी शासनाने या सवण नळ पाणीपुरविा योजना स् वतंत्र िहािंडळाकडे 
सोपवाव् यात, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(१२०) राज्यात िहापूर, दषु्ट्काळ, चक्रीवादळ, गारपीट, भूकंप वगैरे नैसर्मगक संकटांना तचड देण्यासािी व 

बाठधत नागठरकांना त्वरेने पुरेसे अथणसहाय्य करण्यासािी व यपदग्रस्तांचे पुनवणसन ठवनाठवलंब 
होण्याच्यादृष्ट्टीने शासनाने ठवशेष यंत्रणा ठनिाण करावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास 
करीत यहे. 

    
(१२१) राज् यातील वेगवेगळया प्रकल् पांिुळे ठवस् थाठपत झालेल् या प्रकल् पग्रस् ताचं् या पुनवणसनाचे काि अद्यापही 

पूणण झालेले नसल् याने ठवस् थाठपतांचे होत असलेले हाल, त् यािुळे शासनाच् या ठवचाराधीन 
प्रकल् पांसािी जठिनी देण् याच् या कािाला शेतकऱ् यांचा होत असलेला ठवरोध, त् याबाबत ठनिाण केल् या 
जाणाऱ् या कायदेशीर अडचणी इ.बाबी ठवचारात घेता प्रकल् पग्रस् ताचं् या पुनवणसनाचे रखडलेले काि 
तात् काळ पूणण करण् यासािी कालबध् द धडक कायणक्रि राबठवण् यात यावा, अशी ठशफारस ही 
ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
  
अॅि. र ह ल न िेकर, डि.प.िं. य ंचे ठर ि क्रम ंक १२२, १२३ ि १२४ 
  
(१२२) “राज्यातील बहुसंख्य गावात ठवशेषत: उन्हाळयात ठपण्याच्या पाण्याची भासत असलेली भीषण पाणी 

टंचाइण, तसेच ठवठवध कारणािुळे बंद पडलेल्या अनेक पाणी पुरविा योजना व त्यांच्या देखभालीत 
होणारी कुचराइण, पठरणािी ग्रािीण जनतेचे ठपण्याच्या पाण्यासािी होणारे हाल ठवचारात घेता पाणी 
टंचाइण कायिस्वूनपी दरू करण्यासािी शासनाने एक खास कायणक्रि यखावा व त्याची काटेकोरपणे 
अंिलबजावणी करावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे.” 
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(१२३) राज्यातील ग्रािीण भागातील ठजल्हा पठरषद शाळांची झालेली दयनीय अवस्था ठवचारात घेऊन 
शाळांसािी कंपाऊंड वॉल, पाण्याची सुठवधा, िुले व िुलींसािी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, पाठ्यपुस्तके, 
गणवेश, वृक्षारोपण तसेच खेळासािी अत्याधुठनक सािुग्री व िैदान यासािी िहाराष्ट्र शासनाने 
ठजल्हा पठरषदांना यवश्यक तो ठवशेष ठनधी देण्याच्या दृष्ट्टीने शासनाने कायणवाही करावी, अशी 
ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
(१२४) िहाराष्ट्र राज्याला ७२० ठक.िी.लांबीचा सिुद्र ठकनारा लाभलेला असून तो िंुबई, िाणे, पालघर, 

रायगड, रत्नाठगरी व कसधुदगुण या ठजल््ांना स्पशूणन जातो, सदर ठजल््ातील जनतेचे िासेिारी हे 
प्रिुख उत्पन्नाचे व जीवीताचे पारंपाठरक साधन असताना राज्य शासनाचे ित्स्य ठवद्यापीिाचे 
िुख्यालय नागपूर येथे असणे या ठजल््ांना सोईचे िरत नसल्याने ित्स्य ठवद्यापीिाचे िुख्यालय 
कोकणात असावे, अशी ठशफारस िाजी खासदार, डॉ.भालचंद्र िुणगेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील 
सठितीने केलेली यहे. त्या ठशफारसींची अंिलबजावणी तातडीने करण्यात यावी, अशी ठशफारस 
ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे. 

    
  
श्री. रसिद्र र् टक, डि.प.िं. य ंचे ठर ि क्रम ंक १२५, १२६, १२८ ि १२९ 
  
(१२५) रत्नाठगरी, कसधुदगुण, िाणे व रायगड अशा िहत्वाच्या कोकण ठकनारपट्टीवर असलेल्या छोटया-

िोिया बंदरांिध्ये साचलेला गाळ, पठरणािी िस्च्छिार बांधवांचे नुकसान होत असणे, या बंदरांच्या 
डागडुजीची यठण ठवकासाची योजना शासनाने हाती न घेणे, जेटीची क्षिता वाढठवणे, बंदरावर 
पायाभूत सुठवधा ठनिाण करणे यठण वेगवेगळी बंदरे वेगवेगळया ठवषयांसािी ठनयातक्षि 
बनठवण्याची यवश्यकता ठवचारात घेता या बंदराचा ठनयोजनबध्द ठवकासाचा िहत्वाकांक्षी 
यराखडा सत्वर तयार करावा व त्याची तातडीने अंिलबजावणी करण्यात यावी, अशी ठशफारस ही 
ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे.’’ 

    
(१२६) राज्यातील वेगवेगळया प्रकल्पांिुळे ठवस्थाठपत झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनवणसनाचे काि अद्यापही 

पूणण झालेले नसल्याने ठवस्थाठपतांचे होत असलेले हाल, त्यािुळे शासनाच्या ठवचाराधीन 
प्रकल्पांसािी जठिनी देण्याच्या कािाला शेतकऱ् यांचा होत असलेला ठवरोध, त्याबाबत ठनिाण केल्या 
जाणाऱ् या कायदेशीर अडचणी इ.बाबी ठवचारात घेता प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनवणसनाचे रखडलेले काि 
तात्काळ पूणण करण्यासािी कालबध्द धडक कायणकि राबठवण्यात यावा, अशी ठशफारस ही 
ठवधानपठरषद शासनास कठरत यहे. 

    
(१२८) ’’राज्यात अनेक ठिकाणी नागरी वस्त्यांिध्ये रासायठनक कारखाने सुून असणे, सदर रासायठनक 

कारखान्यांतून नद्यांिध्ये व गटारांिध्ये सोडण्यात येणारी ठवषारी द्रव्ये व वायू यािुळे यसपास 
राहणाऱ् या रठहवाश्यांना त्याचा होणारा त्रास, रासायठनक कारखान् यांनी प्रदषुण ठनयंत्रण करणारी 
यंत्रसािुग्री न बसठवणे, यसपासच्या भागात पसरलेले साथीचे रोग व रठहवाश्यांच्या जीठवतास 
ठनिाण झालेला धोका, सदर रासायठनक कारखाने नागरी वस्त्यांपासून दरू नेण्याची  तसेच  प्रदषुण 
ठनयंत्रण न करणा-या कारखान्यांठवु ध्द कडक कारवाई करण्याची यवश्यकता, यावर  सवंकष व 
प्रभावीशाली कायदा तयार करण्यासािी ही ठवधानपठरषद शासनास ठशफारस करीत यहे. 

    
(१२९) राज्यातील ठवशेषतुः िंुबई, िाणे, ठिरा-भाईदर, वसई-ठवरार, ठभवंडी, उल्हासनगर, कल्याण-

डचठबवली ,नवी िंुबई इत्याठद िहानगरपाठलकेच्या लोकसंख्येत ठदवसेंठदवस होत असलेली प्रचंड 
वाढ, पठरसराचे झपाटयाने होत असलेले नागरीकरण, त्यािुळे िोिया प्रिाणात ठनिाण होणा-या 
कच-याची योग्य ठवल्हेवाट लावण्याची ठनिाण झालेली गंभीर सिस्या, पठरसरािध्ये ठनिाण होणाऱ्या 
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हजारो टन कच-यावर योग्य प्रठकया केली जात नसल्याने पठरसरातील नागठरकांच्या यरोग्यावर होत 
असलेला ठवपठरत पठरणाि, कच-याच्या सिस्येिुळे नागठरकांकडून केली जात असलेली तीव्र 
यंदोलने, याप्रकरणी वेळीच उपाययोजना न केल्यास सिाजािध्ये प्रचंड असंतोष पसरण्याची 
ठनिाण झालेली पठरस्स्थती इत्यादी बाबीना यळा घालण्यासािी व कच-याची शास्त्रोक्त पध्दतीने 
ठवल्हेवाट लावण्यासािी राज्य पातळीवर स्वतंत्र कचरा व्यवस्थापन िहािंडळ स्थापन करण्यात 
यावे, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे.’’ 

    
  
श्री. अडनल भोिंले, डि.प.िं. य ंचे ठर ि क्रम ंक १३०, १३१, १३२, १३३ ि १३४ 
  
(१३०) “राज्यातील शेतकऱ्यांना शेती व्यवसायासािी लागणारी रासायठनक खते, अवजारे, ठकटकनाशके 

यांच्या ककितीिध्ये सतत होणारी वाढ, अल्प प्रिाणातील िहागडे िजूरवगण, कसचनासािीच्या पाणी 
दरािध्ये सतत होणारी वाढ, सवलतीच्या दरात शेतीपंपास वीजपुरविा न ठिळणे, जनावरांच्या 
तुलनेत शेतीकािात यंत्राचा वापर वाढल्याने शेती सािुग्रीतील अवाढव्य वाढ, नैसर्मगक व जैठवक 
शेती उत्पादन प्रयोगास पुरेसे संरक्षण ठवचारात न घेणे, हया सवण बाबी ठवचारात घेता उत्पादन 
खचावर यधाठरत असे शेतीिालाचे भाव िरठवण्यासािी राज्य शासनाने कें द्र शासनाकडे यग्रही 
भूठिका घ्यावी,  अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद शासनास करीत यहे.” 

    
(१३१) “राज्यातील बहुसंख्य गावात ठवशेषत: उन्हाळयात ठपण्याच्या पाण्याची भासत असलेली भीषण पाणी 

टंचाई, तसेच ठवठवध कारणांिुळे बंद पडलेल्या अनेक पाणीपुरविा योजना व त्यांच्या देखभालीत 
होणारी कुचराई, पठरणािी ग्रािीण जनतेचे ठपण्याच्या पाण्यासािी होणारे हाल ठवचारात घेता पाणी 
टंचाई कायिस्वु पी किी करण्यासािी शासनाने एक खास कायणक्रि यखावा व त्याची 
काटेकोरपणे अंिलबजावणी करावी, अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद शासनास करीत यहे.” 

    
(१३२) “राज्यातील ग्रािीण भागातील ठजल्हा पठरषद शाळांची झालेली दयनीय अवस्था ठवचारात घेऊन 

शाळांसािी कंपाऊंड वॉल, पाण्याची सुठवधा, िुले व िुलींसािी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, वृक्षारोपण 
यासािी िहाराष्ट्र शासनाने ठजल्हा पठरषदांना यवश्यक तो ठवशेष ठनधी देण्याच्या दृष्ट्टीने कायणवाही 
करावी, अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद शासनास करीत यहे.” 

    
(१३३) “ राज्यातील राष्ट्रीय िहािागण व राज्य िहािागावर िोठ्या प्रिाणात होत असलेले अपघात, 

अपघातस्थळी अपघातग्रस्तांवर उपचार करण्यासािी शासकीय ु ग्णालय नसणे, या 
अपघातग्रस्तांवर उपचार करण्यासािी राज्यिागण, राष्ट्रीय िहािागण येथे सावणजठनक यरोग्य 
ठवभागाच्या िाध्यिातून लहान-लहान उपचार कें द्र सुु  झाल्यास येथे वैद्यकीय अठधकारी, स्टाफ, 
नसेस व इतर किणचारी यांची नेिणूक केली गेली तर सुठशठक्षत बेरोजगारांना रोजगार ठिळून 
राज्यातील बेरोजगारी दरू होण्यास िदत होईल तसेच अपघातग्रस्तांना वेळीच उपचार होतील. म्हणून 
राज्यिागण व राष्ट्रीय िहािागावर ५० ठक.िी.अंतरावर प्रत्येक ठिकाणी एक-एक उपचार कें द्र 
उघडण्यात यावे, अशी ठशफारस ही ठवधान पठरषद शासनास करीत यहे.” 

    
(१३४) “राज्यातील धार्मिक स्थळांच्या व ठतथणके्षत्राच्या ठिकाणी भाठवकांची होणारी अफाट गदी, परंतु 

धार्मिक स्थळी व ठतथणके्षत्राकडे लाखचच्या संख्येने येणाऱ्या भाठवकांना स्थाठनक प्रशासनाकडून योग्य 
त्या सवणसािान्य प्राथठिक सोयीसुठवधांही उपलब्ध कु न ठदल्या जात नसणे, पठरणािी दशणनाच्या 
वेळी चेंगराचेंगरीत शेकडो भाठवकांना िृत्यू येणे, यािध्ये अनेक जण गंभीर जखिी होणे, त्यािुळे 
राज्यातील धार्मिक स्थळांच्या,ठतथणके्षत्राच्या ठिकाणी शासनाने योग्य सुठवधांचे ठनयोजन करण्याच्या 
दृष्ट्टीने तशा योजना यखाव्यात व त्यांची अंिलबजावणी करण्यांत यावी,  अशी ठशफारस ही ठवधान 
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पठरषद शासनास करीत यहे..” 
    
  
श्री. जगन्द्न थ सशदे, डि.प.िं. य ंचे ठर ि क्रम ंक १४० ि १४१ 
  
(१४०)            “राज्यातील कोणतीही व्यक्ती उपचारा अभावी जीवाठनशी जाता कािा नये, या तत्वानुसार 

राज्य शासनाने सुु  केलेली १०८ क्रिांकाची ु ग्णवाठहका सेवा ु ग्णाला घूनन शासकीय 
ु ग्णालयात अथवा शासकीय ु ग्णालयातून दसु-या शासकीय ु ग्णालयात नेण्यासािी ियाठदत 
असल्याने, अनेकदा प्राथठिक गरज लक्षात घेऊन गोर-गरीब ु ग्णांना नातेवाईक अथवा जवळच्या 
व्यक्ती नजीकच्या ु ग्णालयात दाखल करत असतात. िात्र नंतर त्या ु ग्णालयाचा वाढता खचण 
लक्षात घेता अशा ु ग्णांना शासकीय ु ग्णालयात स्थलांतठरत करताना १०८ क्रिांकाच्या 
ु ग्णवाठहकेची सेवा शासकीय ठनयिानुसार उपलब्ध कूनन ठदली जात नाही. तरी ु ग्णांच्या 
नातेवाईक व ु ग्णांची तत्कालीन अवस्था लक्षात घेता प्राथठिक उपचारासािी खाजगी ु ग्णालयात 
दाखल केलेल्या ु ग्णांना ठकिान शासकीय ु ग्णालयात स्थलांतठरत करताना १०८ क्रिांकाची 
ु ग्णवाठहका शासनाने यापुढील काळात उपलब्ध कूनन देण्यात यावी,  अशी ठशफारस ही 
ठवधानपठरषद शासनास करत यहे.”  

    
(१४१) “गतवषीच्या दषु्ट्काळाची तीव्रता लक्षात घेता, चालू वषी झालेला चांगला पाऊस व पुढील 

वषणभरासािी राज्यातील पाणीसािा जतन करण्याची यवश्यकता, राज्यातील जनतेला लागणारे 
ठपण्याचे पाणी, शेतीसािी लागणारे पाणी, औद्योठगक वसाहती व कारखान्यांना यठण अन्य घटकांना 
लागणाऱ् या पाण्याचे न्याय्य वाटप होऊन प्रत्येकाला पुरेसे पाणी उपलब्ध होण्याच्या दृष्ट्टीने, 
सुु वातीपासूनच ठवभागवार घेतली जाणारी ठपके त्या भागातील उपलब्ध पाणीसािा, लोकसंख्या 
यांचा ठवचार कूनन प्रत्येक घटकाला वषणभर पाणी कसे पुरेल याबाबत पूवणठनयोजन कूनन त्याची 
शासनस्तरावर काटेकोर अंिलबजावणी करावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करत 
यहे.” 

    
  
िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, डि.प.िं. य ंचे ठर ि क्रम ंक १४३, १४४ ि १४५ 
  
(१४३) ”राज्यात िठहला व तु ण िुलींवर होणारे अत्याचार व त्यांचे होणारे िृत्यू ठवचारात घेता 

िठहलांवरील अत्याचारांबाबतचे खटले ठवनाठवलंब ठनकालात काढण्यासािी प्रत्येक ठजल््ाच्या 
ठिकाणी स्वतंत्र न्यायालये स्थापन करण्यात यावीत, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास 
करीत यहे.” 

    
(१४४) ”राज्यातील सिाजकल्याण, यठदवासी ठवकास ठवभाग यठण िठहला व बालकल्याण 

ठवभागािाफण त चालठवण्यात येणाऱ्या शेकडो वसठतगृहात ठनवास कूनन अध्ययनाचे काि करीत 
असलेल्या ठवद्यार्थ्यांना दजात्िक ठशक्षण सकस यहार व यरोग्यठवषयक सुठवधा ठिळत 
नसल्यािुळे त्यांच्या शारीठरक व बौठद्धक ठवकासावर ठवपरीत पठरणाि होत असल्याने या सवण 
ठवद्यार्थ्यांना यवश्यक त्या पठरपूणण सुठवधा ठिळण्यासािी शासनाने कालबद्ध कायणक्रि तयार करावा, 
अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे.”  

    
(१४५) ”राज्यातील सवण धिादाय शैक्षठणक संस्थांचे योग्य प्रशासन व ठनयोजन होणे यवश्यक यहे म्हणून 

सदर संस्थांचा कारभार पाहण्यासािी स्वतंत्र शैक्षठणक धिादाय ययुक्तालयाची ठनर्मिती करण्यात 
यावी, अशी ठशफारस ही ठवधानपठरषद शासनास करीत यहे.” 
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